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Campo grande, 121 anos!

Campo Grande se reinventa
sem perder sua essência
A
Reprodução/Portal MS

história de uma cidade é
sempre fruto de muitas
mãos, muitas histórias,
muitas vidas dedicadas
a ela. Com Campo Grande não
foi diferente. Quando chegou à
futura Campo Grande, José Antônio Pereira não estava sozinho.
A primeira moradia da cidade
não foi construída apenas pelas
mãos dele. Hoje, 121 anos depois,
Campo Grande é obra de vidas
que foram dedicadas a ela, em diversas áreas. Desde a fundação,
já foram 23 intendentes, 14 prefeitos nomeados e 46 prefeitos.
Cada um contribuiu à sua maneira na construção do município
e, principalmente, na formação
da identidade e da história da Cidade Morena.
A pandemia impôs muitos
obstáculos, inclusive ao desenvolvimento regional. Mas, em
contrapartida, tem sido uma
mola propulsora para novas
ideias. E também fez ver que
é preciso amar onde vivemos,
cuidar da cidade para que possamos usufruí-la e, mais do que
nunca, construir espaços coletivos, que podem impactar diretamente na qualidade de vida
de cada campo-grandense. Mais
do que nunca, o cotidiano nos
mostra que é preciso unirmos
forças e construirmos, a muitas
mãos, uma cidade que nos acolha
e mude a vida de quem mora
aqui. Como diz o próprio Hino de
Campo Grande, “a cidade onde
todos vivemos, aprendamos fiéis
a defender!”.
A cidade é nossa casa, é nosso
abrigo, é nosso quintal. Pensando
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As avenidas Afonso Pena e Mato
Grosso deixaram de ser as únicas
com vias largas. Via Parque (Nelly
Martins), Fábio Zahran, Lúdio M.
Coelho e José Barbosa Rodrigues
foram algumas das avenidas de
grande porte criadas na cidade

nisso, ao longo destes 121 anos
de histórias, administradores
se debruçaram para criar uma
cidade mais acolhedora e funcional. Nesta edição especial,
relembramos algumas gestões
municipais e ex-prefeitos rememoram as contribuições
à Cidade Morena.
A Campo Grande de hoje é
resultado da gestão de bons prefeitos que enxergaram a cidade
para o futuro. As enchentes da
Maracaju ainda estão na lembrança dos mais antigos. Os mais
contemporâneos podem lembrar
do passe do estudante, que virou
uma conquista para boa parte
das famílias campo-grandenses
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no início da década de 90. Nos
últimos 30 anos, a cidade foi praticamente redesenhada. As avenidas Afonso Pena e Mato Grosso
deixaram de ser as únicas com
vias largas. Via Parque (Nelly
Martins), Fábio Zahran, Lúdio
Martins Coelho e José Barbosa
Rodrigues foram algumas das
avenidas de grande porte criadas
na cidade e que permitiram uma
integração capaz de suportar
o tráfego atual da Capital – em
franca expansão. A Duque de
Caxias ganhou uma nova cara e,
ali do lado, a Orla Morena foi totalmente revitalizada. Uma justa
homenagem à via que, por tantos
anos, abrigou os trilhos da No-
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roeste do Brasil (NOB). Trechos
do trilho permanecem lá, em uma
justa homenagem ao trem que revolucionou Campo Grande a partir
de 1914 e nos anos seguintes.
A 14 de Julho, a Rua Principal,
como era chamada antigamente,
também ganhou novos ares, nova
roupagem, mas não perdeu sua
essência. A principal rua comercial da Capital se reinventou ao
longo dos anos e, mesmo com
tantas mudanças econômicas,
permaneceu firme mesmo diante
da chegada dos shoppings centers, a partir da década de 80.
Campo Grande é assim: se reinventa sem perder sua essência.
A Barão do Rio Branco deixou de
ser um calçadão que abrigava os
ambulantes, mas eles continuam
firmes lá no Camelódromo. Os
trilhos foram tirados, ainda na
década de 90, da Afonso Pena.
Anos depois, surgiria a Orla Ferroviária mais à frente.
Ao completar 121 anos, Campo
Grande tem outras demandas.
As ruas de terra bem vermelha,
cada vez mais, cedem espaço
para o asfalto. Onde já é asfaltado, moradores querem melhorias da malha. Onde não tem, ele
é um sonho. Bairros antigos e
grandes como Nova Lima e Aero
Rancho viram o asfalto chegar,
nos últimos anos. Uma coisa
só não mudou: a terra continua
vermelha, lembrando a garra do
povo campo-grandense: batalhador, comprometido e esperançoso em dias melhores. É este
o povo que, há 121 anos, tem
construído a Campo Grande onde
todos vivemos.

Edição

Gerente Comercial

Tratamento de imagem

Revisão

Cláudia Cavalcante, Matheus Sousa, Nidia Oliveira dos Santos
Mara Sousa e Wendryk Silva
Cláudia Lucas Mendes

Marco Antonio Storani

Rua 14 de Julho, 204 – Vila Santa Dorothéia – Campo Grande-MS – CEP 79004-392 – PABX: (67) 3345-9000

cidade GRande,
camPo
que sonhamos
121 anos!

Representatividade
mobilidade
urbana

C ampo
C ampo
Grande-mS
Grande I- QUarta-FeIra,
mS I Sábado, 2626 dede aGoSto
aGoSto dede 2017
2020

3

Mulheres dão o tom feminino
na administração municipal
A participação feminina
na política, tão discutida
nos últimos anos e até
prevista obrigatoriamente
em lei, não é novidade
em Campo Grande, apesar
de modesta. A professora
Oliva Enciso foi a primeira
mulher vereadora do município, ainda na década
de 50. Em 1958, entre os
dias 5 e 28 de janeiro,
ela foi a presidente da
Câmara, cargo ocupado,
também, ao longo de todo
o ano de 1952.
Foi como presidente
da Câmara Municipal,

em 1983, que Nelly Bacha
chegou à Prefeitura de
Campo Grande. Após a
exoneração de Heráclito
Diniz de Figueiredo da
prefeitura, ela foi nomeada
pelo governador Wilson
Barbosa Martins como
prefeita e permaneceu no
cargo entre 14 de março e
20 de maio de 1983. Assim,
Campo Grande teve a
primeira mulher prefeita
da sua história.
Depois de ser eleita
deputada estadual, Marilu
Guimarães foi eleita viceprefeita de Campo Grande,

na chapa do então prefeito
Lúdio Martins Coelho. Em
2004, a Capital teve outra
mulher como vice: Marisa
Serrano. Em 2006, ela
deixou a prefeitura para
concorrer ao Senado e foi
eleita a primeira mulher
senadora por Mato Grosso
do Sul.
Atualmente, a Cidade
Morena também tem uma
mulher como vice-prefeita. Adriane Lopes foi
eleita, junto com o prefeito Marcos Trad, para
comandar Campo Grande
até o fim deste ano.

Izaías Medeiros/Câmara Municipal

Marco antigo que marca história da cidade

Reprodução
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A cidade nasceu
na confluência dos
córregos Prosa e
Segredo, onde é o
Horto Florestal

Campo Grande, a ‘Morena’ que
surge do esforço de muitas pessoas
Vila de Santo Antônio de Campo Grande foi plural e construída graças ao trabalho coletivo
Em 26 de agosto de
1889, a Vila de Santo
Antônio de Campo Grande
foi emancipada e tornou-se
um município da Comarca
de Nioaque. O decreto
assinado por Antônio
Pedro Alves de Barros,
presidente do Estado de
Mato Grosso, só ficou
conhecido por aqui um bom
tempo depois. Isolada e
com pouca infraestrutura,
Campo Grande demorava
para receber qualquer
informação. A história
começou, porém, 24
anos antes, quando José
Antônio Pereira chegou a
estas terras com um filho,
dois escravos e um guia.
Depois de conhecer bem
a terra, resolveu voltar a
Monte Alegre, em Minas
Gerais, para buscar a
família. Ele não chegou
aqui sozinho. Desde o
início, Campo Grande foi
assim: fruto de muitos.
A fundação do povoado
aconteceu em 1875,
quando José Antônio
voltou com toda a família.
Oficialmente, começava a

formação do povoado. E, a
partir daí, a construção se
tornou ainda mais coletiva.
José Antônio, tido como
o fundador da cidade, foi
quem organizou o começo
de tudo. O primeiro
ordenamento surgiu a
partir do local em que se
estabeleceu pela primeira
vez quem esteve por aqui:
na confluência dos córregos
Prosa e Segredo, hoje onde
fica o Horto Florestal. Os
anos passaram, mais gente
chegou, a vila foi crescendo.
Ao longo da história,
Campo Grande teve 23
intendentes, 14 prefeitos
nomeados e 46 prefeitos. No
começo, as decisões eram
comunitárias. Ao longo
dos anos, a participação
política começou a diminuir
e ficou quase tudo a cargo
dos
administradores
nomeados e, depois, dos
eleitos. Aí foram surgindo
nomes que até hoje fazem
parte do cotidiano da
cidade, principalmente
pelas homenagens a nomes
de ruas e escolas. E, assim,
foram surgindo, inclusive,

nomes tradicionais da
política local. Vespasiano
Martins, Wilson Barbosa
Martins e Plínio Martins
tinham algo em comum,
além dos laços familiares:
todos foram prefeitos de
Campo Grande. Daqui,
Wilson chegou até o
governo estadual. Sua
casa, bem no coração
da cidade, na Rua 15 de
Novembro, no número 296,
até hoje é um ponto de
referência na cidade.
Os córregos que foram
fundamentais para José
Antônio Pereira decidir
se instalar por aqui, anos
depois, com o crescimento
do município, se tornaram
problema. Assim foi com
o Córrego Maracaju.
Transbordava tanto que
era um problema para
quem morava na rua de
mesmo nome e também
no entorno. O problema foi
resolvido na década de 70,
quando o então prefeito
Levy Dias conseguiu
canalizá-lo. A região
até hoje vive livre das
enchentes típicas do verão.

CAMPO GRANDE, 121 ANOS!
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A mesma via que
abrigava os trilhos
do trem, que
tanto ajudaram na
construção da Capital

A partir da década de 80, cidade
começa a tomar novas dimensões
Lúdio Coelho criou o bairro Aero Rancho,
hoje o mais populoso de Campo Grande
O prefeito Lúdio
Martins Coelho, na
década de 1980, criou
o bairro Aero Rancho.
Quatro décadas depois,
o bairro é o maior de
Campo Grande.
Na periferia, a Cidade
Morena se redesenha.
Com o passar
dos anos, na
administração
do
então
prefeito André
Puccinelli, a
cidade ganhou
mais de 20
escolas, além
de
novos
contornos. A Via Parque
(Avenida Nelly Martins),
que se tornaria tão
importante para o trânsito
campo-grandense,
foi
criada,
bairros
asfaltados e projetos
deixados para o próximo
prefeito continuar com a
modernização da cidade.

Nelson Trad Filho,
hoje senador, assumiu a
prefeitura deixada por
André Puccinelli e, até
hoje, reconhece que só
conseguiu fazer o que
fez porque o antecessor
tinha deixado o Executivo
organizado. “Herdei uma

hoje, são essenciais para
a locomoção de quem vive
por aqui.
A mesma via que
abrigava os trilhos do
trem, que tanto ajudaram
na construção de Campo
Grande, também foi
refeita.
Os
trilhos
deram
lugar
a um espaço
m o d e r n i z a d o,
que,
ainda
hoje, é uma
das “caras” de
Campo Grande.
Fruto
da
união de muitas
pessoas, Campo
Grande continua sendo
feita,
redesenhada,
construída todos os dias.
Assim como sua história.
Não são só por políticos,
mas por cada um dos
quase 900 mil habitantes.
O que não muda é o pôr
do sol inspirador desta
Cidade Morena.

Trilhos da ferrovia
ainda são uma das
‘caras’ da Capital
prefeitura arrumada, com
salários pagos”, relembra.
Um dos grandes marcos,
dos últimos anos, na Capital
foi a recuperação dos
fundos de vale. Segredo,
Imbirussu, Serradinho e
Cabaça ganharam largas
avenidas, com pistas de
caminhada e ciclovias e,

Encantamento

CAMPO GRANDE, 121 ANOS!
Divulgação
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Construtor português
abraça Campo Grande
Manuel Secco Thomé ajudou a construir a capital do Estado

Manuel Secco
Thomé veio de
Portugal buscar o
irmão e por aqui
permaneceu

Pelas mãos do construtor Manuel Secco
Thomé uma parte de
Campo Grande foi literalmente construída. O português chegou à Cidade
Morena para buscar um
irmão, que estava com tuberculose e havia escrito
pedindo ajuda à família
para retornar a Portugal.
Thomé veio buscar
o irmão, mas acabou
apaixonado por Campo
Grande. Marceneiro, se
apaixonou pela mata,
natureza e pelas madeiras que havia por

aqui. “Quando viram a
riqueza toda aqui, resolveu ficar”, lembra a
neta, a jornalista e cantora Miska Thomé.
O primeiro paradeiro
dele e de um outro irmão,
que também veio de Portugal, foi Terenos, onde
abriram uma serraria.
Foi lá que começou a
construir a história de
Campo Grande: a serraria passou a fornecer
os dormentes para a estrada de ferro.
Anos depois, a Thomé
e Irmão Ltda., criada em

parceria com o irmão, já
era dona de um parque industrial no local em que foi
erguida a Estação Ferroviária em Campo Grande.
Por conta da chegada do
trem, toda a área foi desapropriada pela Noroeste
do Brasil para a criação de
todo o complexo ferroviário.
A área, hoje, é o único patrimônio histórico federal
tombado em Mato Grosso
do Sul.
A Thomé e Irmão foi
responsável pela construção de prédios e monumentos que até hoje

fazem parte da história
campo-grandense.
O
Obelisco, no cruzamento
da Afonso Pena com a
José Antônio, foi construído pela empresa,
assim como o relógio
original que ficava na 14
de Julho. A agência central dos Correios, na Avenida Calógeras, também
foi construída pela empresa. Os colégios Dom
Bosco e Nossa Senhora
Auxiliadora e o icônico
Hotel Gaspar foram erguidos pelos dois irmãos
portugueses.

Reprodução/Arquivo Nacional

Av. Afonso Pena

Santa Casa

Calçadão da Barão

Relógio da 14

Valentin Manieri

Antes

Valentin Manieri

Reprodução/Facebook Antiga Rodoviária de CG

TÚNEL DO TEMPO

Valentin Manieri

Reprodução/Roberto Katayama
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Retrato de uma Capital
Depois

Trem na cidade
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Na Avenida Afonso Pena,
um pouco de cada época
da história da Capital
Nomeação da avenida mais conhecida foi
em homenagem ao presidente da República
Quando Campo Grande
surgiu, a hoje Rua 26 de
Agosto era a principal, conhecida como Rua Velha.
Vinte anos após a emancipação, o município ganhou a primeira planta de
arruamento. E lá já estava
a Rua Marechal Hermes,
que posteriormente seria
transformada em Afonso
Pena. Daí para a frente,
ela nunca mais deixou de

reunir os principais acontecimentos da cidade.
Em 1912, Campo
Grande ganhou o segundo prédio de alvenaria, onde funcionaria
a Intendência Municipal
(prefeitura), a Câmara
de Vereadores e o Fórum.
Onde? No cruzamento da
Marechal Hermes com a
Rua Santo Antônio (hoje,
Avenida Calógeras). No

local, atualmente, funciona uma agência do
banco Bradesco.
Foi em 1916 que a via,
então a mais importante
da cidade, passou a ser
chamada de Afonso Pena.
Era uma homenagem,
autorizada pela Câmara
Municipal, ao presidente
da República que incluiu
Campo Grande no traçado
da Noroeste do Brasil.

Logo após a chegada
do trem à cidade, em
1914, o italiano Bernardo
Franco Baís começou a
construir o primeiro sobrado: a Morada dos Baís.
Por anos, ficou conhecida
como Pensão Pimentel, por
ter abrigado uma pensão.

Hoje, é um pedaço da história de Campo Grande
bem no coração da cidade.
O primeiro quartel, entre
a 13 de Maio e a Rui Barbosa, também continua por
ali. Graças a uma parceria
com o Sesc, o prédio histórico teve as portas abertas

aos campo-grandenses.
A Escola Joaquim Murtinho, inaugurada em 1926,
também continua ali, assim
como a Casa do Artesão, no
cruzamento da Afonso Pena
com a Calógeras. O local foi
a primeira sede do Banco do
Brasil na Cidade Morena.
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Campo Grande: celeiro de políticos
que se transformam em governadores
Fernando Corrêa, Wilson Barbosa Martins, Marcelo Miranda e André Puccinelli são exemplos
Andrea Cruz
Na história de Campo
Grande, que completa 121
anos neste 26 de agosto,
muitos prefeitos que obtiveram mandatos na cidade
viraram governadores de
Mato Grosso do Sul. Há
quem diga que a Capital
é praticamente um celeiro político e dotada de
figuras importantes, mas
também existe a questão
oligárquica tradicional que
configurou o cenário nas
primeiras décadas.
Entre os prefeitos eleitos
em Campo Grande e que
se tornaram governadores
do Estado estão: Fernando

a hegemonia política no sul
do Estado (Mato Grosso Uno
e primeiros anos após a divisão) e mantendo o ciclo.
Não podemos tirar de vista
essa questão político-oligárquica tradicional. Tanto é
que temos parentes, netos de
figuras políticas em diversos
cargos e com sucessões por
décadas na região. Atualmente, temos o exemplo da
ministra Tereza Cristina,
que é neta de Fernando
Corrêa da Costa e Pedro Celestino, que foram governadores de Mato Grosso ainda
uno”, cita.
Para Cabral, as sucessões políticas na Prefeitura
de Campo Grande não são
sinônimo para
engrenar governadores. Exceto
no caso de André
Puccinelli, pela
relevância e por
trabalhos como
prefeito da Capital. “Curiosamente, o Puccinelli fez excelente
gestão como prefeito de Campo
Grande, deixando a cidade
moderna, investindo em avenidas rápidas, habitação e
fazendo uma cobertura em
toda a cidade. Ele saiu do
segundo mandato com um
nível de aprovação excelente. Ele, sim, é um caso de
eleição para o governo posterior a bons feitos à frente
do Executivo da Capital. Mas
também não podemos deixar
de falar que ele é de Fátima
do Sul e sempre teve bases
no interior do Estado. Eu
até arrisco a dizer que, se
o André tivesse disputado o
cargo com o Zeca do PT no
segundo mandato de Zeca,
teria sido eleito”, diz o especialista político.

Reproudção

Reprodução

As grandes figuras
conseguiam deter a
hegemonia política
no sul do Estado e
mantendo o ciclo

Paulo Cabral, cientista político

Corrêa da Costa (governador de Mato Grosso uno),
Marcelo Miranda, Wilson
Barbosa Martins e André
Puccinelli.
O fato de políticos terem
chegado à Governadoria
não significa que necessariamente tenham de passar
pela prefeitura da Capital e
dependam desse eleitorado
que corresponde a um terço
em MS. É o que diz o cientista
político Paulo Cabral, que
também é membro do Instituto Histórico e Geográfico de
Mato Grosso do Sul (IHGMS).
“O fato de serem prefeitos de
Campo Grande é uma coisa
à parte. As grandes figuras
políticas conseguiam deter

Nilson Figueiredo

CAMPO GRANDE, 121 ANOS!

Com o povo
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Puccinelli sempre estava junto à população
Ao jornal O Estado,
Puccinelli disse que o aspecto político que “pode
engrenar” um prefeito de
Campo Grande ao cargo
de governador depende
não só do eleitorado,
mas essencialmente da
gestão. “Quem passa por
Campo Grande tem alguns
atributos para chegar a
governador, entre eles
33% do eleitorado. Não é
qualquer um que chega.
E, se o prefeito vai bem,
Campo Grande, que tem
gente de todos os 78 municípios, vira reflexo. As
pessoas conversam, moradores daqui que são do
interior sempre comentam
também. Aqui [Campo
Grande] é uma caixa de
ressonância do Estado
todo. Se o sujeito vai mal
pode tentar majoritária
que não chega”, diz.
Para ele não houve peso

em ser prefeito de Campo
Grande. “Eu gostei muito
de ser prefeito de Campo
Grande, tinha contato com
o povo. Andava, ia no Tijuca, Aero Rancho, Batistão, Nova Lima, então
era um contato direto com
o povo. Sou uma pessoa
que gosta de ver resultados. O fazer ou executar,
e tinha semelhança com
a minha profissão, que é
médico e cirurgião.”
André diz que tem saudade da gestão e cita o
legado deixado na cidade.
“Saudade danada. Olha,
tem camarada que diz
que o melhor foi fazer
avenidas. Eu acho que a
recuperação econômica
financeira da prefeitura
e do Estado, da estrutura
gerencial que propiciou
fazer 23 escolas, 17 mil
casas e iniciar o desfavelamento, repercutiu em

assistência social. Eu utilizava muito o Instituto de
Planejamento [Planurb],
conselheiros regionais e
vendo ideias dos 466. O
cara do fundo do bairro
dizia sobre as necessidades, reunindo com os
líderes das sete regiões da
cidade. Então, eu acho que
foi a participação popular
em uma administração em
que você tem a colaboração de conselheiros, vereadores e demais setores
pertinentes da sociedade.”
Ele cita que atualmente olha para a cidade
e faz críticas leves sobre
o município. “Eu dizia que
Campo Grande era minha
filha. Hoje eu vejo a minha
filha [Campo Grande] com
o cabelo desarrumado e
uma cárie nos dentes e
não está como estava.”
Questionado sobre a
não disputa pelo governo

Fotos: Rachid Waqued

do Estado contra Zeca do
PT na metade do mandato
de prefeito, ele citou que

de 1997 ao ano 2000 teve
índice de aprovação que
chegava a 80% de ótimo/

bom. Isso fez com que ele
continuasse à frente da
gestão da cidade.
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Legado de Marcelo Miranda
permanece até os dias atuais
De prefeito em 1976 a governador do Estado nomeado em 1979 e depois eleito em 1987
Andrea Cruz
Em 1976, Marcelo Miranda, que era filiado ao
MDB, foi eleito prefeito de
Campo Grande. Miranda
chegou ao governo de Mato
Grosso do Sul em 1979,
por nomeação, ficando no
cargo até 1980. Em 1982
foi eleito senador. Em 1987
foi eleito governador de
Mato Grosso do Sul onde
permaneceu até 1991.
Marcelo Miranda, que
hoje tem 82 anos, concorda
que, se o político administra bem a maior cidade

do Estado, é um ponto positivo para eleição a governador. “Quando administrei
pela primeira vez Campo
Grande ela ainda não era
uma capital e ninguém esperava que se tornasse, pois
sempre foi muito distante a
possibilidade de se dividir o
Estado. Mas quando Campo
Grande se tornou uma capital, muitos investimentos
em infraestrutura tiveram
de ser feitos, em termos
dos Poderes constituídos,
de acessos à cidade para
que a Capital pudesse se
comunicar com o interior,

Reprodução/Facebook

etc. E nós fomos construindo aos poucos, estruturando o município, e isso
começou a refletir, como se
a cidade fosse uma espécie
de tambor: tudo que batia
aqui ressoava no interior.
Esse reflexo foi sentido
nas eleições, de maneira
que se um bom gestor consegue enfrentar o desafio
de administrar a maior cidade do Estado isso passa
a ser considerado como
um aspecto positivo para
um enfrentamento maior,
que é governar todo um
Estado”, comenta.

Marcelo Miranda, o
neto, deputado João
Henrique Catan,
e a esposa, Maria
Antonina Cançado

Arquivo Pessoal
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Educação foi carro-chefe na
administração de Miranda
Marcelo Miranda cita
Para Marcelo Miranda,
que o maior legado foi di- outro feito foi levar água
minuir o deficit na edu- potável para toda Campo
cação de Campo Grande Grande. “Investir em quale do Estado. “Fizemos idade de vida significa ter
na Capital e no Estado uma população bem cuimuitas coisas que nos de- dada, com água de qualiixaram orgulhosos e sat- dade e comida na mesa,
isfeitos, entre elas acabar atuando de forma prevencom um grande problema tiva, deixando a população
histórico que era o deficit muito mais preparada
educacional. Construímos várias
escolas,
entre
elas o Hércules
Maymone e uma
especial dentro
das Moreninhas,
a Escola Estadual
Waldemir Barros
da Silva, com a
mesma proposta
Marcelo Miranda, ex-governador de MS
que existe no
centro de Campo
Grande, levando para a para enfrentar doenças
comunidade periférica a e outros desafios. Outra
mesma estrutura oferecida coisa que nos orgulha
no centro da cidade. Nossa até os dias de hoje é o
marca foi humanizar o pro- programa de arborização
gresso, levando para a pop- feito na nossa Capital, que
ulação periférica o desen- hoje vem sendo chamada
volvimento. Construímos de ‘cidade dos ipês’. O
mais de mil salas de aula slogan da nossa administração era uma árvore
no Estado.”

Nossa marca
foi humanizar
o progresso,
levando o
desenvolvimento

com a frase ‘por uma cidade mais humana’.” Indagado sobre se a Capital
terá o que comemorar no
dia 26 de agosto, mesmo
na pandemia, Miranda
é esperançoso e diz que
sim, e que o fundamental
é cuidar da saúde e da
família. “Acredito, sim, que
precisamos comemorar.
Em primeiro lugar,
comemorar a saúde
das pessoas que
estão vencendo a
COVID e se organizando para enfrentar mais uma
onda desafiadora
em nosso município.
Penso também que
essa deve ser uma
comemoração em
família, dentro de
casa, assim como tenho
feito por aqui, ao lado dos
meus familiares, respeitando o fato de fazer parte
de um grupo de risco. Hoje,
temos de comemorar a
saúde e os investimentos
que estão sendo feitos na
nossa saúde pelo governo
federal.”
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Um pouco
da história
política de
Campo Grande
A cidade se tornou polo econômico em razão do frete e do transporte mais barato entre São Paulo
O cientista político e
historiador Paulo Cabral
cita um pouco da história
de Campo Grande e o surgimento de lideranças no
município. “Na realidade,
a gente tem uma situação
em que todo o poder estava
concentrado em Corumbá,
ainda quando tínhamos o
Mato Grosso uno e a capital

era Cuiabá. Nossa região
passou pela Guerra do Paraguai, ciclo da erva-mate
posteriormente, e 40 anos
depois da guerra foram
implantadas as ferrovias
da Noroeste, que atendeu
aos anseios militares.
Após isso, o Comando Militar do Oeste passou a ter
sede em Campo Grande.

A cidade se tornou polo
econômico em razão do
frete e do transporte mais
barato entre São Paulo.
Campo Grande virou cidade moderna e estratégica, se destacando da capital Cuiabá. Por conta do
polo comercial e militar, a
cidade avançou também
como polo educacional a

partir de 1930”, explica.
O historiador conta que
o poder político começa
a ficar forte em Campo
Grande (sul de MT) em
1943, quando se cria a colônia agrícola nacional de
Dourados. Assim, Campo
Grande se torna fornecedora de insumos para Dourados. “O eleitorado do sul

começa a crescer em 1950
e fica maior que o eleitorado do norte (Cuiabá)
e surgem as lideranças
de Mato Grosso. A União
Democrática Nacional é
criada em 1945 e políticos
como Vespasiano Martins,
Wilson Barbosa Martins e
Fernando Corrêa tomam
a frente dela na região.

Pedro Pedrossian era liderança do PSD e ele não foi
prefeito de Campo Grande.
Somente ocupou o cargo
de governador em alguns
mandatos. Diferentemente
de Wilson, que foi prefeito
por intermédio de apoio do
tio, Vespasiano Martins,
e chegou posteriormente
a governador do Estado.”

Estação Ferroviária

Agência central Correios

Feira Central

Valentin Manieri

Antes
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Vespasiano Martins e
o Estado de Maracaju
Ele foi intendente do município e prefeito por três vezes
O médico Vespasiano
Martins nasceu no mesmo
mês e ano em que Campo
Grande foi emancipada.
A relação dele com a
cidade iria ainda mais
longe. Ele foi intendente
do município e prefeito
por três vezes.
Em 1932, Martins declarou apoio à Revolução
Constitucionalista de São
Paulo. Os revolucionários
o nomearam como governador militar de Mato
Grosso. Assim, nasceu
o Estado de Maracaju,
com Campo Grande como
Capital e Vespasiano

Martins, governador. A
Loja Maçônica Oriente
Maracaju, na Avenida
Calógeras, nº 1.952, foi
a sede do governo estadual. Hoje, o prédio ainda
abriga a loja e foi declarado patrimônio histórico
de Campo Grande.
Vespasiano Martins
foi governador por 82
dias – período em que
durou o conflito em São
Paulo. Após a derrota do
movimento, o Estado de
Maracaju acabou e o médico foi obrigado a passar
cerca de seis meses exilado no Paraguai.

Reprodução
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Fatos e histórias

Obras futurísticas, visão
ao turismo e cuidados
com a qualidade de vida

CAMPO GRANDE, 121 ANOS!
Nilson Figueiredo

Feitos que mudaram o conceito de Campo Grande que estão
na memória da população com a assinatura de ex-prefeitos
Mariana Moreira
Em 121 anos de história, o pequeno Arraial
de Santo Antônio transformou-se através do
tempo, investimento, e da
contribuição de diversos
gestores municipais. Ary
Coelho de Oliveira foi um
renomado médico, nascido em Paranaíba em 10

de fevereiro de 1910.
Eleito prefeito de
Campo Grande, em 31
de janeiro de 1951, seu
nome batizou a praça
mais importante e mais
conhecida da Cidade Morena, após a sua morte
em 1952. O local transformou-se ao longo dos
anos em um dos principais pontos de referência

e turismo na Capital.
Ary Coelho de Oliveira,
neto do ex-prefeito, ressalta que os feitos de seu
avô, lembrados até hoje
pela população, geram
orgulho para toda a família. “A primeira ambulância do município foi na
gestão dele, ele que adquiriu, algo muito importante por ele ser médico.

O fato de a praça mais famosa da cidade levar seu
nome nos proporciona
uma gratidão enorme.
Depois de tanto tempo
de sua morte, as pessoas
continuam frequentando
a praça para jogar um
truco, um dominó e encontrar os amigos. É um
cartão-postal de Campo
Grande”, relata.

Cartão-postal

Praça mais famosa da
cidade leva o nome do avô
de Ary Coelho de Oliveira,
orgulho para a família
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Fim das enchentes

Ex-prefeito Levy Dias (camisa
listrada) ficou conhecido pela
obra de canalização dos córregos

Eleito quando Campo
Grande possuía apenas
143.271 habitantes, Levy
Dias comandou pela primeira vez a Capital entre
os anos de 1973 e 1977.
Lembrado por diminuir
as enchentes na Cidade
Morena, Levy retornou à
gestão municipal na década seguinte, administrando a cidade entre os
anos de 1980 e 1982. Dias
reiterou que ser prefeito

foi um privilégio, e a primeira grande oportunidade de sua vida.

Juvêncio César: o prefeito
do planejamento urbano
Primeiro prefeito eleito
após a ditadura militar, o
advogado Juvêncio César
da Fonseca comandou a Capital por dois mandatos, o
primeiro entre 1986 e 1988,
e posteriormente, de 1993

a 1996. Fonseca tornou-se famoso pela criação do
passe livre do estudante
no transporte coletivo, por
revitalização das praças,
e pelo apreço às obras da
cidade. Falecido há oito
meses, seus feitos são
lembrados por sua esposa
Suely Brandão Fonseca,
companheira do político
por mais de 42 anos.
“Tenho muito orgulho
de falar da pessoa e do

Transporte gratuito

Juvêncio César da Fonseca (in
memoriam), primeiro prefeito
eleito após ditadura militar e
criador do passe do estudante

trabalho honesto e cívico
do meu marido Juvêncio,
exemplo de cidadão e político. Campo Grande significou tudo para ele, nós
trabalhamos muito nesse
período e tínhamos uma
colaboração da prefeitura

e da cidade muito grande,
porque você sabe que no
trabalho honesto sempre há
recompensas”, rememorou
Suely. Fonseca foi, ainda,
responsável pela criação
da Planurb (Agência Municipal de Meio Ambiente

e Planejamento Urbano), e
nas palavras do arquiteto
e ex-presidente da agência
Ângelo Marcos Vieira Arruda, “com empolgação e
sensibilidade, Juvêncio foi
o prefeito do planejamento
urbano”, frisou.

Legislativo

Desenvolvimento
da cidade
em pauta
A reconstrução da cidade
se mescla com a atuação
da Câmara dos Vereadores
Amanda Amorim
Campo Grande foi fundada em 1872 e emancipada
em 1899. No entanto, apesar
de já ser uma cidade, as
primeiras eleições foram
realizadas apenas três
anos depois. No primeiro
quadro do Legislativo foram
eleitos cinco vereadores.
Desde então, em 121 anos
de história, a Câmara Municipal de Campo Grande
registrou 28 mandatos e, diferente da primeira edição,
hoje elegem-se 29 candidatos, que representam
a população e fiscalizam
o Executivo.
A história de Campo
Grande se mescla com a
atuação da Câmara dos
Vereadores. Conforme o
município foi crescendo e
se desenvolvendo, o Poder
Legislativo também passou
por mudanças. Como no
primeiro mandato os vereadores tinham dificuldade
para realizar suas funções
por falta de uma sede, em
1999 um local foi alugado,
em seguida comprado e reformado o prédio, o qual
abriga a Câmara Municipal
como conhecemos hoje.
Para organizar o trabalho da instituição, dividiu-se em setores, e o prin-

cipal é a Mesa Diretora, que
conta com os responsáveis
pela direção, administração
e execução das atividades,
sendo papel do presidente
da Câmara representar o
órgão. O atual presidente
João Rocha pontua que,
além da função de vereador, que representa a população, existe a função à
frente da Câmara de Vereadores, na qual é preciso
se preocupar com o órgão
como um todo, “avaliando
todos os gabinetes, além de
ser o comandante do Poder
Legislativo municipal”.

Representar, fiscalizar,
cobrar melhorias
Há 42 anos, o município
assumiu papel de Capital
do recém-criado Estado de
Mato Grosso do Sul. O ex-vereador Edil Albuquerque
deu início à vida política
durante o mesmo período e
presenciou o crescimento de
Campo Grande, que passou
a ser referência para as outras cidades do Estado, por
abrigar o centro político.
“O Legislativo mais do que
nunca teve a função de representar a população. No
qual cada segmento elege
um representante, que
possa fiscalizar e cobrar

melhorias para a comunidade”, destacou.
Com experiência na área
financeira, durante seus
anos de trabalho, buscou
facilitar para a população
o pagamento de impostos.
“Na minha gestão (200708), foi realizado o primeiro Refis, eu trouxe para
dentro do Poder Público
a experiência da inciativa
privada, existiam muitos
imóveis pequenos que precisavam de atenção, e com
a arrecadação foi investido
em ações da prefeitura”,
contou.
O ex-vereador Youssif
Domingos atuou por dez
anos no Legislativo, entre
os quais quatro como presidente da Câmara. Domingos
conta que a primeira gestão
teve início em 2003, início do
século marcado pelo avanço
da tecnologia. Com maior
acesso a ferramentas, a
Casa adotou medidas para
dar mais acesso à população. “Hoje nós temos
acesso à transparência
que foi implantada durante

a minha gestão, além de
dar início às transmissões
das sessões ao vivo, via
internet, via rádio e via
televisão”, disse.
Portanto, em 121 anos
de história, de acordo com
o ex-vereador dr. Loester
Nunes, a ação da Câmara é
fundamental para manter
o ritmo de crescimento da
Capital. Pois o trabalho é
contínuo, e tem segmento a
cada novo mandato. “Além
de fiscalizar, o Legislativo
faz ponte direta entre a
população e o município,
portanto é um trabalho
essencial para o desenvolvimento do município”,
assegurou.

Eu trouxe
para dentro do
Poder Público a
experiência da
inciativa privada
Edil Albuquerque, ex-vereador

CAMPO GRANDE, 121 ANOS!
Fotos: Izaías Medeiros/CMCG

20 C AMPO GRANDE-MS I QUARTA-FEIRA, 26 DE AGOSTO DE 2020

Desafios

C AMPO GRANDE-MS I QUARTA-FEIRA, 26 DE AGOSTO DE 2020

21
Valentin Manieri

CAMPO GRANDE, 121 ANOS!

Pandemia da COVID-19 é
‘divisor de águas’ na história
O que vivenciamos é reflexo do comportamento da população
Michelly Perez
O ser humano é
reconhecido pela sua capacidade “camaleônica” de
adaptação e a pandemia
emergiu a necessidade
de aguçar ainda mais
essa habilidade. Aos 121
anos, Campo Grande continua em seu caminho de
transformação que agora,
segundo especialistas,
transcende os avanços em
ruas, edificações e deverá
também contar com o apoio
e a força de todos os moradores da Cidade Morena,
principalmente quando se
trata de solidariedade e

cuidado com o próximo.
Doutor em Ciências
Sociais (Unicamp) e Antropólogo da UFMS (Universidade Federal de Mato
Grosso do Sul), Guilherme
Passamani afirma que a
pandemia no Brasil tomou
um rumo diferente do
restante do mundo, já que
a estrutura, a cultura e o
jeito de se compreender
no mundo não se alteraram, e por isso acredita
que a pandemia não
foi pedagógica.
“No pós-pandemia eu
não acredito que tenhamos
uma mudança estrutural.
Acredito que as pessoas,

pelo menos algumas,
podem não usar a pandemia como um processo
de aprendizado. Por isso
entendo que não teremos
uma transformação estrutural, a pandemia afetou
as diferentes classes sociais de formas também
diferentes. Então, o que eu
espero é que no pós-pandemia a gente consiga estabelecer estratégias para
o combate das desigualdades sociais que vão se
aprofundar. O que vimos
na pandemia é que os
monstros de cada um afloraram muito mais, tanto
é que tivemos uma alta

importante nas agressões,
violências domésticas e no
individualismo”, destacou.
A pandemia trouxe
consigo a necessidade de
parar e repensar o estilo de vida, de trabalho
e a forma de convívio em
sociedade. Modelo este
que, segundo a historiadora Maria Madalena
Dib, mestre em Desenvolvimento Local, aflora
ainda mais a necessidade
de olhar para o próximo.
“Eu vejo essa pandemia
como um grande divisor de
águas na nossa história.
O que estamos vivendo
reflete diretamente o com-

Manoel de Barros

Na escultura do poeta sul-mato-grossense
foi colocada máscara como forma de
conscientização para uso da população

portamento da população.
Ficou mais evidente que
precisamos trabalhar a
noção de unidade e deixar
de lado os nossos traços
de cultura individualista,
é preciso aprender a olhar
para o próximo não somente em momentos de

‘picos emocionais’, de comoções pontuais, como
as que vivemos no início
da pandemia, quando as
pessoas tiveram ondas
de solidariedade com o
próximo para evitar um
maior nível de propagação
do vírus”, pontuou.
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Teremos o legado de um
investimento importante que
está sendo realizado em
termos de produção de vacinas
Julio Croda, infectologista

de abril teve uma
redução de 40% nos
diagnósticos –, malária
e arboviroses. Todas
elas, com o diagnóstico
tardio, podem provocar
um aumento na
letalidade.
“Teremos o legado
de um investimento
importante que está
sendo realizado em
termos de produção
de vacinas, já que
posteriormente

teremos um aumento
de produção, o que vai
melhorar o cenário
de respostas. Além
disso, com esses novos
leitos de UTI, os quais
acredito que no futuro
não vão ficar todos, mas
principalmente aqueles
criados no interior,
onde já existe uma
demanda reprimida,
isso vai regionalizar o
atendimento à saúde”,
ressaltou. (MP)

Valentin Manieri

Para o médico
infectologista Julio
Croda, o cenário
pós-pandemia
será marcado
pela valorização
da ciência com
a ampliação dos
equipamentos de
testagem do Lacen
(Laboratório Central
de Mato Grosso do
Sul) e dos serviços de
saúde, como os leitos
de UTI (Unidade de
Terapia Intensiva).
Mas alertou também
para o ressurgimento
de algumas doenças,
que durante o período
pandêmico deixaram
de ser controladas,
tais como HIV, Aids,
tuberculose – que
somente no mês

Agência Brasil'

‘Foi necessário passar pela pandemia para ter a valorização da ciência’
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