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“Realizamos mais de 100 reu-

niões com cerca de cinco mil 

pessoas que puderam partici-

par da construção de uma das 

leis urbanísticas mais relevan-

tes para o desenvolvimento 

de Campo Grande. Agora, 

apresentamos um documento 

inovador que tem como priori-

dade conceitos ambientais e 

urbanos importantes para o 

desenvolvimento sustentável 

da nossa cidade”, Berenice 

Maria Jacob Domigues. 

(Diretora-presidente da Pla-

nurb). 

Nesta edição:  

 Plano Diretor de Campo 

Grande : Documento foi 

entregue para popula-

ção; 

 Queimadas Urbanas: 

Planurb realiza Campa-

nha ‘Agosto Alaranja-

do’; 

 Coleta  Seletiva: Confe-

rência debateu Plano  

de Coleta Seletiva do 

município; 

 Dia da Árvore: Arboriza-

ção Urbana foi  tema de 

palestra no Horto Flo-

restal; 

 Atividades , eventos, 

agenda. 

Audiência Pública, realizada no dia 9 de outubro na Câmara Municipal de  Campo Grande.  
A reunião contou com mais de 400 pessoas na Câmara de Vereadores. 

 

EM DESTAQUE: 

Audiência Pública, promovida pela 

Prefeitura de Campo Grande, por 

meio da Planurb, reuniu no dia (9.10), 

representantes de entidades da soci-

edade civil organizada, líderes comu-

nitários, conselheiros regionais e a 

comunidade para debater versão final 

da minuta do Plano Diretor de Campo 

Grande. 
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A Prefeitura de Campo Grande 
(MS), por meio da Agência Muni-
cipal de Meio Ambiente e Planeja-
mento Urbano (Planurb) e em par-
ceria com o grupo ‘Rede Viva – 
Programa Comunidade Viva’ e 
demais órgãos e entidades do Po-
der Executivo Municipal promove-
ram durante o mês de agosto 
ações de Educação Ambiental por 
meio da Campanha ‘Diga Não às 
Queimadas Urbanas - Agosto Ala-
ranjado’.  

O objetivo da campanha foi cha-
mar a atenção da população 
quanto aos prejuízos à saúde, re-
lacionados a infecções do sistema 
respiratório tais como: asma, con-
juntivite, bronquite, irritação dos 
olhos e garganta; ambientais e 
sociais que as queimadas urba-
nas trazem. Berenice Maria Jacob 
Domingues, diretora - presidente 
da Planurb, explicou: “Foram reali-
zadas palestras, atividades edu-
cativas e informativas à popula-
ção, por meio dos Conselhos e 
Secretarias Municipais, além de 
empresas e organizações que 
abraçaram a causa. ” Informou. 

Virou Lei! 

A Prefeitura de Campo Grande 
aprovou a inclusão do mês do 
"Agosto Laranja" no calendá-
rio oficial da Capital, para pro-
moção de campanhas de com-
bate, prevenção e monitoramen-
to do uso de queimadas na ve-
getação do município.  

A aprovação foi publicada no 
Diogrande. A Campanha: ‘Diga 
Não às Queimadas Urbanas - 
Agosto Alaranjado’, é coorde-
nada pela Prefeitura Municipal 
de Campo Grande (MS), por 
meio da Agência Municipal de 
Meio Ambiente e Planejamen-
to Urbano (Planurb) . O proje-
to de lei é de autoria do verea-
dor Eduardo Romero. 

Equipe do Corpo de Bombeiros durante palestras realizadas pela Campanha ‘Agosto Alaranjado” 

A campanha foi desenvolvida com 
apoio das seguintes instituições: 
Secretaria Municipal de Meio Am-
biente e Gestão Urbana 
(SEMADUR); Secretaria Municipal 
de Educação (SEMED), Câmara 
Municipal de Campo Grande (MS); 
Centro de Educação Ambiental 
(CEAs) Polonês, Florestinha e Im-
birussu; Corpo de Bombeiro Militar 
de Campo Grande (MS); Defesa 
Civil; Policia Militar Ambiental-
PMA; Instituto Brasileiro do Meio 
Ambiente e dos Recursos Renová-
veis (IBAMA); Rede Viva – Progra-
ma Comunidade Viva; Conselho 
Municipal de Meio Ambiente 
(CMMA), Conselhos Municipal de 
Desenvolvimento e Urbanização 
(CMDU), Energisa, Águas Guariro-
ba S/A e Solurb Soluções Ambien-
tais. 

EDUCAÇÃO AMBIENTAL:  

CAMPANHA AGOSTO ALARANJADO 



 

bilizar o desenvolvimento urbano 
com o meio ambiente da nossa 
cidade”, acrescentou Berenice. 

Já a professora do curso de Ar-
quitetura e Urbanismo da Uni-
versidade Anhanguera Uniderp, 
Camila Amaro, uma das pales-
trantes do evento destacou a 
importância da disseminação do 
conhecimento sobre os aspectos 
relacionados a climatologia ur-
bana. “A ideia é popularizar o 
conhecimento científico, por 
meio de espaços de debate e 
reflexão com este onde se pode 
repassar conhecimento e viven-
ciar os benefícios que as árvo-
res produzem para a saúde físi-
ca e mental da população”, 
acrescentou a palestrante. 

A bióloga Simone Mamede, res-
saltou que as árvores são um 
elemento fundamental para ele-
var os índices de sustentabilida-
de das grandes cidades. 
“Planejar, manejar e monitorar 
as árvores ajudam a melhorar os 

processos biológicos das áreas 
urbanas, contribuindo para ele-
var positivamente os indicado-
res de conservação de recurso 
naturais de uma local, essa 
melhoria contribui significativa-
mente para tais índices”, infor-
mou a bióloga. 

IMPORTÂNCIA DAS ÁRVORES NO PLANEJAMENTO URBANO  

A criação de áreas verdes nas cida-
des e sua adequada distribuição, 
bem como suas contribuições para 
a sensação térmica foram os pontos 
principais discutidos no evento 
‘Diálogo de Primavera – Sobre 
Árvores e a Cidade’, realizado em 
(21.9). 

Promovido pela Prefeitura de Cam-
po Grande, por meio da Agência 
Municipal de Meio Ambiente e Pla-
nejamento Urbano (Planurb), na Bi-
blioteca Pública Municipal, localiza-
da no Horto Florestal, o evento teve 
como objetivo promover a reflexão 
e o debate sobre os temas que se 
relacionam com arborização urba-
na. 

O prefeito Marquinhos Trad acom-
panhou o encontro e junto da direto-
ra-presidente da (Planurb), Bereni-
ce Domingues destacou: “Este es-
paço ao ar livre, tão importante no 
contexto histórico da nossa cidade 
será um momento de reflexão sobre 
o planejamento e a arborização da 
nossa cidade. É por meio da parcei-
ra entre instituições que promovem 
o conhecimento junto aos técnicos 
dos governos municipais e estadu-
ais, profissionais da área, acadêmi-
cos e demais pessoas interessadas 
que desenvolveremos ações positi-
vas para o município”, afirmou o 
prefeito. 

Berenice Maria Jacob Domingues, 
diretora-presidente da (Planurb), 
frisou que desde o início este ano, a 
Planurb retomou os trabalhos de 
Planejamento Ambiental, e um dos 
temas desenvolvidos é a arboriza-
ção urbana. “As árvores contribuem 
para o microclima, servem como 
amortecimento de ruídos, além de 
agregar valor às propriedades. Pre-
cisamos ficar atentos para compati-



 

AUDIÊNCIA PÚBLICA REÚNE ENTIDADES  

E POPULAÇÃO  PARA  

DEBATER  PLANO DIRETOR  

DE CAMPO GRANDE 

Audiência Pública, promovida 
pela Prefeitura de Campo Gran-
de, por meio da Planurb, no dia  
(9.10), reuniu representantes de 
entidades da sociedade civil or-
ganizada, líderes comunitários, 
conselheiros regionais e a co-
munidade para debater a revi-
são do Plano Diretor. O encon-
tro, que aconteceu na Câmara 
Municipal, foi um momento im-
portante para a discussão dos 
itens presentes na minuta de lei 
do Plano que passou a chamar 
Plano Diretor de Desenvolvi-
mento Urbano Ambiental 

(PDDUA). 

Participação 

A última Audiência Pública do 
Plano Diretor foi prestigiada por 
mais de 400 pessoas que tive-
ram a oportunidade de contribuir 
com a minuta do projeto de lei 
do projeto do plano diretor de 
Campo Grande. Entre os partici-
pantes estava o representante 
do Sindicato da Habitação de 
Mato Grosso do Sul (Secovi-
MS) no Conselho Municipal de 
Desenvolvimento e Urbanização 
(CMDU), Geraldo Barbosa de 
Paiva que abriu a Audiência 
destacando a relevância do tra-
balho executado por meio da 
parceria entre o poder público e 
demais setores da sociedade. 

“Durante os meses do trabalho 
de revisão do Plano Diretor, 
membros dos Conselhos e de-
mais segmentos da sociedade, 
puderam acompanhar e aconse-
lhar importantes questões relati-
vas ao planejamento e ordena-
mento territorial da capital”, des-
tacou o Geraldo Barbosa. 

A diretora-presidente da Agência 
Municipal de Desenvolvimento 
Urbano, Berenice Maria Jacob 
Domingos, lembrou ao público 
presente que o documento foi 
construído de forma democrática 
e, por isso, reflete a realidade 
que a população deseja viver 
para os próximos anos. 
“Realizamos mais de 100 reuni-
ões com cerca de cinco mil pes-
soas que puderam participar da 
construção de uma das leis ur-
banísticas mais relevantes para 
o desenvolvimento ordenado da 
capital. Agora, apresentamos um 
documento inovador que tem co-
mo prioridade conceitos ambien-
tais e urbanos importantes para 
o desenvolvimento sustentável 
da nossa cidade”, acrescentou 
Berenice. 

Metodologia 

Ao dar sequência aos trabalhos 
iniciados em 2016 pela (Urbitec), 
a Planurb em parceria com a 
Fundação (Fapec) e o Observa-
tório de Arquitetura e Urbanismo 
da (UFMS), construiu uma meto-
dologia de trabalho baseada na 
divulgação e ampla participação 
popular. Berenice destaca que 
além das reuniões nos bairros, 
reuniões técnicas setoriais com 
professores, profissionais, em-
presários e mercado, audiências 
públicas e envio de correspon-

dências às entidades públicas e pri-
vadas, desde o dia 22 de setembro 
a minuta do Plano Diretor está dis-
ponível para consulta popular e 
apresentação de sugestões que po-
deriam ser enviadas por e-mail. 

Até o dia 9 de outubro, foram recebi-
das mais de 40 contribuições para 
minuta do Plano Diretor. “As suges-
tões serão analisadas pela equipe 
técnica do Plano e, se forem ade-
quadas aos conceitos do PDDUA 
serão incorporadas na minuta do 
projeto de lei. As propostas que não 
se adequarem à metodologia rece-
berão as devidas justificativas”, in-
formou Berenice. 

O encontro contou, ainda com a par-
ticipação dos secretários e diretores 
das autarquias públicas municipais e 
dos vereadores de Campo Grande. 

Audiência Pública ,  realizada no dia  9 de outubro na 
Câmara Municipal de  Campo Grande. Mais de 400 
pessoas  estiveram presente.



CONSELHO DE DESENVOLVIMENTO E URBANIZAÇÃO  APROVA 

PLANO DIRETOR DE CAMPO GRANDE 

Os integrantes do Conselho Mu-
nicipal de Desenvolvimento e 
Urbanização (CMDU) aprova-
ram em (25.10), por unanimida-
de e aclamação  a minuta de lei 
do Plano Diretor de Desenvolvi-
mento Urbano Ambiental 
(PDDUA) de Campo Grande, e 
agora, o documento será enca-
minhado para que a Procurado-
ria-Geral do Município (PGM) 
redija o texto final, que será vo-
tado na forma de lei pelos vere-
adores. 

Na ocasião, a diretora-
presidente da Planurb, Berenice 
Maria Jacob Domingues, reali-
zou a abertura da reunião e 
fez as considerações acerca do 
relatório, agradecendo as equi-
pes que executaram os traba-
lhos. 

Ela ressaltou que a metodologia 
de trabalho utilizada para a revi-
são do documento foi transpa-
rente e democrática. “Durante 
os meses do trabalho de revisão 
do Plano Diretor, membros dos 
Conselhos e demais segmentos 
da sociedade puderam acompa-
nhar e aconselhar importantes 
questões relativas ao planeja-
mento e ordenamento territorial 
da Capital.  

Agora entregamos à sociedade 
e aos membros que represen-
tam este conselho, um docu-
mento inovador que tem como 
prioridade conceitos ambientais 
e urbanos, importantes para o 
desenvolvimento sustentável da 
nossa cidade”, ressaltou a dire-
tora-presidente. 

Na sequência, Geraldo Barbosa, 

conselheiro do CMDU e mem-
bro da relatoria da minuta de 
revisão do documento, desta-
cou que as contribuições dos 
diversos setores da sociedade 
foram essenciais para a entrega 
de um documento completo e 
inovador. “O relatório do projeto 
de lei completar apresentado 
aos membros deste conselho 
reforçam que o documento em 
questão inova em vários aspec-
tos, pois seguem o Estatuto das 
Cidades (lei federal de 2001) e 
demais legislações, numa visão 
macro de planejamento, seguin-
do todos os dispositivos que 
desenvolvem a cidade, como 
dimensionamento do perímetro 
urbano, para onde e porque po-
de expandir a cidade, além de 
proteção ambiental e do patri-
mônio histórico”, destacou o 
conselheiro. 

Os trabalhos de revisão do Pla-
no Diretor de Campo Grande 
tiveram início em 2016, pela 

URBITEC, empresa contratada 
para a revisão do plano, e du-
rante este ano, a Planurb, em 
parceria com a Fundação FA-
PEC e o Observatório de Ar-
quitetura e Urbanismo da 
(UFMS), desenvolveram o tra-
balho a partir de uma leitura 
coletiva da realidade do muni-
cípio para revisão do docu-
mento. 

O documento recebeu mais de 
3.871 sugestões de pessoas 
dos mais variados seguimen-
tos da sociedade. O PDDUA 
tem planejado, a política de 
desenvolvimento e de expan-
são urbana para os próximos 
30 anos, começando em 2018 
e terminando em 2048, sendo 
que será revisado a cada 10 
anos e a cada 5 anos terá uma 
análise de monitoramento. 

  
Audiência Pública ,  realizada no dia  9 de outubro na 



PREFEITO MARQUINHOS TRAD RECEBE 
DO CMDU MINUTA DO PLANO DIRETO 

DE CAMPO GRANDE 

Integrantes do Conselho Municipal 
de Desenvolvimento Urbanização 
(CMDU), entregaram ao prefeito 
Marquinhos Trad a minuta de lei do 
Plano Diretor de Desenvolvimen-
to Urbano Ambiental (PDDUA) de 
Campo Grande. O encontro 
aconteceu, na última terça-feira 
(31), no Gabinete do Prefeito, com 
a presença da diretora-presidente 
da Agência Municipal de Planeja-
mento Urbano (Planurb), Berenice 
Maria Jacob Domingues, secretá-
rios municipais, conselheiros regio-
nais e representantes de segmen-
tos da sociedade civil. 

A partir de agora, o documento se-
rá encaminhado pelo Executivo 
Municipal para a Câmara de Vere-
adores para os devidos trâmites. 

A diretora-presidente da Planurb, 
Berenice Maria Jacob Domingues 
destacou a importante contribuição 
do documento para que a cidade 
de Campo Grande possa ser me-
lhor, mais justa, mais sustentável e 
democrática. “Terminamos uma 
longa jornada de trabalho que con-
tou com apoio fundamental de di-
versos setores da administração 
municipal, servidores da Planurb, 
Semadur, membros do (CMDU), e 
a participação de entidades de 
classe e da população”, declarou. 

Geraldo Barbosa, conselheiro do 
CMDU e membro da relatoria que 
trabalhou na revisão do documen-
to, destacou que o documento é 
completo e inovador. 
“Acompanhamos o desenvolvimen-
to do documento e aconselhamos 
questões importantes relativas ao 
planejamento e ordenamento terri-
torial da capital numa visão macro 
de planejamento, seguindo os dis-

positivos que norteiem o de-
senvolvimento da cidade, a 
proteção ambiental e do patri-
mônio histórico”, explicou. 

Revisão 

O documento teve início em 
2016, pela Urbitec, empresa 
contratada para a revisão do 
Plano Diretor. Durante este 
ano, a Planurb, em parceria 
com a Fundação FAPEC e o 
Observatório de Arquitetura e 
Urbanismo da (UFMS) deu 
continuidade ao trabalho com 
reuniões técnicas e audiências 
públicas. Para a revisão do 
Plano Diretor, a metodologia 
adotada levou em conta a lei-
tura coletiva da realidade do 
município 

Ao receber o documento, o 
prefeito Marquinhos Trad agra-
deceu o empenho do CMDU, 
dos Conselhos Regionais e de 
todos os demais responsáveis 
pela execução do processo de 
revisão do Plano Diretor que 
teve expressiva participação 
da sociedade e da população 
campo-grandense. O prefeito 
destacou a importância desse 
documento lembrando a cons-
trução democrática como me-
lhor opção para edificação de 
políticas pautadas na justiça 
social. “Um Plano Diretor deve 
sempre envolver todos os seg-

mentos da cidade, pois são as 
pessoas que conhecem as rea-
lidades locais e são elas que 
podem expressar suas princi-
pais necessidades”, pontuou o 
prefeito. 

Participação 

O representante da UFMS no 
processo de construção do Pla-
no Diretor, o arquiteto e urba-
nista, Ângelo Arruda, explicou 
que o documento é inovador 
em diversos aspectos, pois pla-
neja a política de desenvolvi-
mento e de expansão urbana 
para os próximos 30 anos.  

“O Plano recebeu cerca de 
3.871 sugestões de pessoas 
dos mais variados segmentos 
da sociedade. Os trabalhos ti-
veram inicio com quatro mapas 
e hoje entregamos um plano 
com mais de 140 artigos e a 
maior quantidade de mapas 
dentre os planos diretores das 
demais capitais brasileiras”, 
afirmou Arruda. 



Conferência Plano de Coleta Seletiva: A Pre-
feitura de Campo Grande, Planurb e Semadur, 
realizaram no dia 30 de setembro a ‘Conferência 
do Plano da Coleta Seletiva’, momento onde 
diversos segmentos da sociedade estiveram reu-
nidos para conhecer e debater as ações relacio-
nadas ao gerenciamento dos resíduos sólidos e a 
apresentação da proposta preliminar do Plano da 
Coleta Seletiva que será implementado pela ad-
ministração municipal. A Diretora-Presidente da 
Planurb, Berenice Maria Jacob Domingues, abriu 
a Conferência destacando a importância deste 
momento de união de esforços para a elaboração 
de um Plano que implicará diretamente na vida de 
toda a população e destacou. “Este Plano deve 
refletir a realidade que vivemos e a necessidade 
da nossa cidade, para que todos tenham a opor-
tunidade de serem protagonistas da ações que 
envolvem a sua cidade, por meio do diálogo os 
participantes, buscarão encontrar o equilíbrio para 
a elaboração do Plano da Coleta Seletiva”, disse.  

Perfil Socioeconômico de Campo Grande: A 
partir do dia (30.8), a Prefeitura Municipal de Cam-
po Grande, por meio da (Planurb) disponibilizou a 
24ª edição do Perfil Socioeconômico de Campo 
Grande. As informações atualizadas já estão no 
Sistema Municipal de Indicadores Georreferencia-
dos para o Planejamento e a Gestão de Campo 
Grande/MS (SISGRAN), ferramenta da administra-
ção pública que organiza informações e indicadores 
municipais de forma integrada e de fácil acesso.  
Segundo informações divulgadas pela Agência Mu-
nicipal de Tecnologia da Informação e Inovação 
(AGETEC), o (SISGRAN) é acessado por gestores 
municipais e cidadãos. Desde seu lançamento fo-
ram quase 300 mil acessos e, em média, 4.200 
acessos por mês. Sendo muitos destes de diversos 
Estados brasileiros e de outros países, como por 
exemplo Inglaterra e Estados Unidos. Para obter a 
versão 2017 do Perfil de Campo Grande acesse: 
http://www.campogrande.ms.gov.br/sisgran/#/ . 

Doação De Livros: A (Planurb), por meio da 

sua ‘Biblioteca Geógrafa Aparecida Lopes de Oli-

veira’ recebeu uma grande doação de livros do 

Arquiteto Ângelo Arruda.  A maior parte do acervo 

dado é sobre arquitetura e urbanismo. O Arquiteto 

e Urbanista Ângelo Arruda, foi o primeiro dirigente 

do Planurb em 1987. Atualmente o acervo da Bi-

blioteca conta com 16.854 exemplares entre li-

vros, legislações, periódicos, mapas, multimeios. 

O horário de funcionamento é de 2ª a 6ª feira, das 

8h às 11h e das 13h30 às 17h.  

ACONTECEU  

http://www.campogrande.ms.gov.br/sisgran/#/


 

Você sabia que a biblioteca Geografa Aparecida 
Lopes de Oliveira, mais conhecida como “biblioteca 
da PLANURB” possui um pequeno acervo de obras 
de literatura em geral? Romances, culinária, políti-
ca, clássicos da literatura que você pode aprovei-
tar! Confira a dica de leitura deste mês!  

O Horário de funcionamento da biblioteca é de 
2ª a 6ª feira, das 8h às 11h e das 13h30 às 17h, 
na sede da Planurb, na Rua Hélio de Castro 
Maia, 279 - Jardim Paulista. 

DICA DE LEITURA 

Confira a dica de leitura deste mês!  

VERISSIMO, L. F. O analista de Bagé. Porto Alegre: L&PM Editores, 1982. 

 

A respeito da terra natal do analista, Luís Fernando diz: “ Certas cidades não conseguem se livrar da reputa-
ção que, por alguma razão adquiriram. Algumas pessoas mais sensíveis e menos grossas que eu conheço 
vêm de Bagé, no Rio Grande do Sul, assim como algumas das menos afetadas são de Pelotas. Mas não 
adianta. Estas histórias do Analista de Bagé são provavelmente apócrifas (como diria o próprio analista, his-
tória apócrifa é mentira bem-educada) mas, pensando bem, ele não poderia vir de outro lugar...” 

Confira as legislações e bibliografias que passaram a fazer parte do acervo da biblioteca no mês de 
Agosto: 
 

BRASIL. Decreto n.9.076, de 07.06.2017. Dispõe sobre a Conferência Nacional das Cidades. D.O.U, 
Brasília, n. 109, p.6, 8 jun., 2017. Disponível em:<pesquisa.in.gov.br> 

 

BRASIL. Decreto n.9.082, de 26.06.2017. Institui o Fórum de Mudança do Clima. D.O.U, Brasília, n. 121, 
p.5-6, 27 jun., 2017. Disponível em: pesquisa.in.gov.br.  

 
BRASIL.  Lei n.13.406, de 26.12.2016. Altera os §3° e 4° do art. 24 da Lei n.12.587, de 3.1.2012, para 

estender o prazo exigido para elaboração do Plano de Mobilidade Urbana e para sua compatibiliza-
ção com o plano diretor municipal.  Disponível em < planalto.gov.br>. Acesso em: 27 dez.2016 

 

CAMPO GRANDE.  Lei n.5.787, de 27.12.2016. Estima a receita e fixa a despesa do município de Cam-
po Grande para o exercício financeiro de 2017... Diogrande, Campo Grande, v.19, n.4761, supl., 29 
dez., 2016.  

 

CAMPO GRANDE. Lei n.5.813, de 22.06.2017. Institui o "Domingo em Família na Afonso Pena". Dio-

grande, Campo Grande, 20: n. 4.921, p.1, 28 jun., 2017.  

 
CAMPO GRANDE. Lei n.5.812, de 20.06.2017. Inclui no calendário oficial de eventos do Município de 

Campo Grande o "junho verde", mês de conscientização para ações sustentáveis em prol do meio 

ambiente. Diogrande, Campo Grande, v.20: n. 4.921, p.1, 28 jun., 2017.  



LIVROS, FOLHETOS E OUTROS: 

ASSOCIAÇAO BRASILEIRA DE NORMAS TECNICAS. ABNT NBR  ISO 37120: desenvolvimento sus-
tentável de comunidades - Indicadores para servidoços urbanos e qualidade de vida. Rio de 
Janeiro, ABNT, 2017. 87p.  
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Fale Conosco: 

 

Planurb 

Hélio de Castro Maia, 279, Jd. Paulista. 

Campo Grande, MS. 

(67) 3314-5170 

comunicação@planurb.ms.gov.br 

Acesse nosso site: 

www.campogrande.ms.gov.br/planurb 

ANIVERSÁRIOS  

 

Agosto  

Thaynara de Almeira (08) 

Paula Ortiz (10) 

Eva (11) 

Jacqueline Nascimento (12) 

Amanda Soares (22) 

Eunice (24) 

Ivanete (27) 

Rafael Reynaud (27) 

Mara Lucia (18) 

 

Setembro 

Ana (4) 

Pedro (9) 

Laoma (15) 

Mariana Massud (16)  

Outubro 

Berenice (25) 

Raquel (25)  

Fabio Nogueira (31) 

 

Novembro 

Fábio Ayres (28) 

 

Dezembro 

Christina (07) 

Jaqueline (14) 

Bruna (15) 

Daniela (15) 

Rosane (18) 

Olga (21) 

Elisângela (27) 

Rita (31) 

CONCURSO PRATO TÍPICO DE  

CAMPO GRANDE 

O concurso nasceu da ideia de valorizar 

as comidas típicas que são feitas na cida-

de de Campo Grande, visto que o seg-

mento gastronômico é prioritário, confor-

me estabelece o Plano Municipal de Tu-

rismo de Campo Grande.  

Para isso foram feitas várias reuniões 

com as entidades dos segmentos, esco-

las de gastronomia e profissionais da 

área de gastronomia de Campo Grande, 

e assim definiram três pratos para que a 

população vote e escolha o principal pra-

to que represente Campo Grande. 

A votação é até 21 de janeiro 2018! 

 

Vote aqui! 

http://www.campogrande.ms.gov.br/

 

JOGOS RADICAIS URBANOS 

Os Jogos Radicais Urbanos acontecerão 

em Campo Grande entre os dias 17 a 19 

de novembro, em alguns dos pontos 

turísticos mais belos e mais visitados da 

cidade, o Parque das Nações Indígenas 

e o Parque Estadual do Prosa, que jun-

tos, formam uma das maiores áreas ver-

des da Capital.   

Para mais  informações acesse: http://

jogosradicaisurbanos.com.br/ 

 


