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Berenice Maria Jacob Domin-

gues, diretora-presidente da 

Planurb, ressalta que os tra-

balhos continuarão sendo 

realizados estimulando a par-

ticipação social nos proces-

sos de formulação das políti-

cas públicas. 

 

“Por meio da gestão demo-

crática e participativa, e em 

parceira com outras pastas, 

a Agência seguirá auxiliando 

a administração pública na 

preparação da cidade para o 

crescimento, dentro de parâ-

metros técnicos e de distri-

buição socialmente justos”, 

explica. 

Nesta edição:  

 Planurb destaca ações de 

planejamento para 2018 e 

realiza balanço para o ano 

de 2017. 

 Conselhos Regionais inici-

am reuniões do ano de 

2018. 

 Conselhos Gestores das 

Ucs de Campo Grande 

iniciam trabalhos em 2018 

 Estátua de Manoel de 

Barros enfeita canteiro da 

Av. Afonso Penna; 

 Prefeitura contemplou 

bairros com decoração de 

Natal 

 

 

PLANURB REALIZA 

BALANÇO E DESTACA 

AÇÕES PARA 2018 

 

O ano de 2018 será de tra-

balho intenso para a Agên-

cia de Meio Ambiente e 

Planejamento Urbano 

(Planurb).  

Entre os desafios estão re-

gulamentações e revisões 

da legislação nas áreas ur-

banística e ambiental, inclu-

sive aquelas decorrentes 

da aprovação do Projeto de 

Lei de revisão do Plano Di-

retor que tramita na Câma-

ra de Vereadores. 
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PLANURB VAI REGULAMENTAR E REVISAR  

LEGISLAÇÕES DA CAPITAL EM 2018 

O ano de 2018 será de trabalho intenso para a 

Agência de Meio Ambiente e Planejamento Urba-

no (Planurb). Entre os desafios estão regulamen-

tações e revisões da legislação nas áreas urba-

nística e ambiental, inclusive aquelas decorrentes 

da aprovação do Projeto de Lei de revisão do 

Plano Diretor que tramita na Câmara de Vereado-

res. 

Berenice Maria Jacob Domingues, diretora-

presidente da Planurb, ressalta que os trabalhos 

continuarão sendo realizados estimulando a parti-

cipação social nos processos de formulação das 

políticas públicas. 

“Por meio da gestão democrática e participativa, 

e em parceira com outras pastas, a Agência se-

guirá auxiliando a administração pública na pre-

paração da cidade para o crescimento, dentro de 

parâmetros técnicos e de distribuição socialmen-

te justos”, explica. 

Para este ano, os trabalhos relativos à gestão de-

mocrática visam a implementação das ações do 

Sistema Municipal de Planejamento (SMP). Os 

Conselhos Regionais, o Conselho Municipal de 

Desenvolvimento e Urbanização (CMDU) e o 

Conselho Municipal de Meio Ambiente (CMMA) já 

aprovaram suas agendas de reuniões para esse 

ano, e partir de 1º fevereiro recomeçam seus tra-

balhos. Os Conselhos Regionais serão fortaleci-

dos e adequados ao Plano Diretor de Desenvolvi-

mento Urbano Ambiental (PDDUA), além de reali-

zarem eleições para o biênio 2018/2020. Será 

discutida a forma adequada para a implantação 

das Câmaras de Bairro e oferecida capacitação 

em temas de interesse da comunidade, por meio 

do Programa Comunidade Viva. 

Na área do Planejamento Ambiental prevê-se a 

elaboração de estudos para a revisão da Carta 

Geotécnica, instituição do Zoneamento Ecológi-

co Econômico de Campo Grande – ZEE CG, ela-

boração do Plano de Manejo da Bacia do Córre-

go Ceroula, revisão do Sistema Municipal de Li-

cenciamento Ambiental – SILAM e do Plano Di-

retor de Drenagem, elaboração da Política Muni-

cipal de Meio Ambiente, revisão do Guia de Ar-

borização, elaboração da Política de Sistemas 

de Espaços Livres, e a elaboração da Política 

Municipal de Saneamento Básico, entre outros. 

No que tange ao Planejamento Urbano dentre os 

trabalhos previstos, ressaltasse a revisão do Pla-

no Diretor de Transporte e Mobilidade Urbana, a 

elaboração de normas de gestão para as Zonas 

Especiais de Interesse Social (ZEIS), elaboração 

do Plano Municipal de Preservação do Patrimô-

nio Cultural, a revisão da legislação da Transfe-

rência do Direito de Construir, a regulamentação 

da aplicação do Direito de Preempção e da Ou-

torga Onerosa da Alteração do Uso do Solo, a 

elaboração dos Planos de Bairros, a revisão da 

Lei de Ordenamento do Uso e Ocupação do So-

lo e do Código de Obras. 

O Programa de Parceria Municipal (Propam) terá 

sua legislação revisada e serão estudadas for-

mas de incentivar ainda mais os cidadãos e em-

presas a abraçarem essa iniciativa. 

Os trabalhos referentes à produção e dissemina-

ção de informação continuarão sendo realizados 

e o Sistema Municipal de Informações para o 

Planejamento e a Gestão (SISGRAN) e o Siste-

ma Municipal de Geoprocessamento (SIMGEO) 

implementados.  



Balanço e destaques de 2017 

Plano Diretor de Desenvolvimento Urba-

no Ambiental de Campo Grande 

Destacamos que a participação popular 
tem sido levada a efeito por meio de ações 
e projetos. Um exemplo é a finalização da 
minuta do Projeto de Lei do Plano Diretor 
de Desenvolvimento Urbano Ambiental de 
Campo Grande (PDDUA), que foi concluído 
em parceria com a Fundação de Apoio à 
Pesquisa, ao Ensino e à Cultura (FAPEC) e 
o Observatório de Arquitetura e Urbanismo 
da UFMS, e encaminhado à Câmara dos 
Vereadores.  

Gestão Democrática 

A criação da Diretoria de Gestão Demo-
crática na estrutura da Planurb e a valori-
zação dos conselhos regionais demonstra-
ram, na prática, a importância da participa-
ção da comunidade no planejamento urba-
no e ambiental de nosso município.  

Os conselhos regionais realizaram neste 
ano 71 reuniões, além de 10 reuniões de 
suas mesas diretoras, integrando ainda 
mais os trabalhos e as discussões por eles 
empreendidas. 

Visando a qualificação da gestão demo-
crática a Planurb implementou a articula-
ção entre interlocutores da Prefeitura e a 
sociedade civil organizada por meio do 
Programa Comunidade Viva. No mês de 
abril de 2017 foram designados servidores 
para compor a Rede Viva. Esta Rede, que 
integra o Programa Comunidade Viva, é 
composta por representantes de órgãos da 
Prefeitura Municipal com a finalidade de 
promover a articulação entre a administra-
ção municipal e a sociedade. 

Programa de Parceria Municipal (Propam) 

Uma Assessoria de Parcerias foi criada na estrutu-
ra organizacional da Planurb com o objetivo de tra-
balhar diretamente com o Programa de Parceria 
Municipal (Propam) na qualificação e revitalização 
de áreas públicas do município, tais como praças, 
parques, canteiros e rotatórias, por meio de convê-
nios com a iniciativa privada.  

O Propam já tem parcerias com mais de 80 empre-
sas que cuidam e mantêm 119 áreas públicas.  

Plano de Coleta Seletiva 

Foi concluído o Plano de Coleta Seletiva de Campo 
Grande/MS (PCS). Este Plano é um instrumento 
que visa o planejamento do manejo dos resíduos 
secos (recicláveis) e úmidos (orgânicos), com um 
horizonte de 20 anos. O PCS Campo Grande foi 
construído com diversos eventos de mobilização 
social (oficinas temáticas, consultas públicas e con-
ferências municipais) e proporcionará, entre outros 
resultados, a diminuição dos resíduos destinados 
ao aterro sanitário municipal e a consequente am-
pliação de sua vida útil, a maior sensibilização da 
população para a importância do consumo susten-
tável e para o princípio de redução, reutilização e 
reciclagem (3 Rs) por meio de Educação Ambien-
tal, a proposição de um modelo de logística reversa 
aplicável, e o engajamento da sociedade nas 
ações propostas, despertando a corresponsabilida-
de socioambiental. 

Produção, análise e disseminação de informa-
ções 

Merecem destaque os trabalhos relativos a produ-
ção, análise e disseminação de informações, que 
subsidiaram projetos da Planurb e de demais ór-
gãos da administração. Ressalta-se a ampliação 
no número de acessos ao SISGRAN, como pode 
ser observado pela figura . 

Figura ao lado:  Evolução anual dos 
acessos ao SISGRAN - 2009-2017 
Fonte: AGETEC. Elaboração: PLANURB. 
Nota: Dados de 2009: setembro a dezembro 



PLANURB REALIZA ‘1ª REU-

NIÃO DAS MESAS DIRETO-

RAS DOS CONSELHOS RE-

GIONAIS DE 2018’ 

A Prefeitura de Campo Grande, por 

meio da Agência Municipal de Meio 

Ambiente e Planejamento Urbano - 

Planurb, realizou na última quinta-

feira (01.02) a ‘11ª Reunião das Me-

sas Diretoras dos Conselhos Regio-

nais das Regiões Urbanas de Cam-

po Grande’.  

O encontro marcou o início dos tra-

balhos referentes aos Conselhos Re-

gionais em 2018 e contou com pre-

sença de conselheiros representan-

tes de entidades que compõem as 

mesas diretoras. 

Durante a reunião estiveram em pau-

ta a apresentação do resultado das 

ações do ano de 2017, além das 

propostas para as ações a serem 

desenvolvidas em 2018.  

A diretora-presidente da Planurb e 

Coordenadora do Sistema Municipal 

de Planejamento (SMP), Berenice 

Maria Jacob Domingues, ressaltou 

que a administração municipal deve 

ouvir a população e que a Planurb 

tem a missão de pensar a cidade 

junto com a comunidade. 

“Durante o ano de 2017, foram reali-

zadas 71 reuniões pelos Conselhos 

Regionais, além de 10 reuniões de 

suas mesas diretoras, assim o traba-

lho de mobilização social contou com 

a participação de cerca de 1.500 

pessoas, integrando ainda mais os 

trabalhos e as discussões empreen-

didas. ” Informou Berenice. 

Também foram apresentadas as pro-

postas de trabalho para o ano de 

2018. Um dos objetivos ressaltados 

por Berenice é a necessidade de 

qualificar ainda mais a interlocução 

do executivo municipal com os conse-

lhos regionais. 

“Em 2018 os trabalhos relativos à 

gestão democrática visam a imple-

mentação das ações do Sistema Mu-

nicipal de Planejamento - SMP, por 

meio da gestão democrática cada vez 

mais eficaz, buscando a melhoria da 

qualidade de vida em todas as regi-

ões urbanas de Campo Grande. Pre-

tendemos fortalecer e adequar os 

Conselhos Regionais ao Plano Dire-

tor de Desenvolvimento Urbano Am-

biental (PDDUA), além de realizar a 

eleição dos conselhos regionais para 

o biênio 2018/2020. ” Acrescenta a 

diretora. 

Sobre os Conselhos Regionais 

Os Conselhos Regionais são com-

postos por conselheiros titulares e 

respectivos suplentes, representantes 

de entidades com sede e atuação no 

município de Campo Grande nas Re-

giões Urbanas: Prosa, Bandeira, An-

duzinho, Centro, Segredo, Lagoa e 

Imbirussu. Os membros participantes 

dos Conselhos Regionais 

são compostos por enti-

dades comunitárias, do 

setor econômico, ambien-

tal, cultural, de assistên-

cia social, de educação, 

de saúde e afins,  

Cabe aos Conselhos Re-

gionais acompanhar a 

aplicação das diretrizes 

do Plano Diretor e suas 

legislações relacionadas, 

e quando pertinentes, su-

gerir modificações e prio-

ridades, inclusive no que 

se refere às obras e ser-

viços; acompanhar a dis-

cussão do Plano Pluria-

nual, Lei de Diretrizes Or-

çamentárias e o Orça-

mento Anual, além de 

acompanhar a elabora-

ção dos Planos Locais.  

As reuniões são públicas, 

sendo importante a parti-

cipação da população. As 

agendas e as demais in-

formações sobre os Con-

selhos podem ser acom-

panhadas pelo site: http://

www.campogrande.ms.g

ov.br/planurb/conselhos-

regionais/ 

http://www.campogrande.ms.gov.br/planurb/conselhos-regionais/
http://www.campogrande.ms.gov.br/planurb/conselhos-regionais/
http://www.campogrande.ms.gov.br/planurb/conselhos-regionais/
http://www.campogrande.ms.gov.br/planurb/conselhos-regionais/


CONSELHO GESTOR DA APA DO CEROULA DELIBERA AÇÕES PARA OS PRÓXIMOS 
ANOS 

O Conselho Gestor da Área de Proteção 
Ambiental dos Mananciais do Córrego 
Ceroula (APA do Ceroula) promoveu 
nesta sexta-feira (2), no Centro de Edu-
cação Ambiental Leonor Reginato Santini 
– CEA Polonês, a 1º Reunião Ordinária. 
O evento abre o calendário anual de reu-
niões e apresenta aos seus membros o 
novo modelo de gestão e estruturação 
adotado para o biênio 2018-2019. 

O secretário municipal de Meio Ambiente 
e Gestão Urbana, José Marcos da Fon-
seca, destacou as mudanças na gestão 
dos Conselhos Gestores das APAs que 
estavam a cargo da Secretaria Municipal 
de Meio Ambiente e Gestão Urbana 
(Semadur) e a partir de agora passam a 
gestão da Agência Municipal de Meio 
Ambiente e Planejamento Urbano 
(Planurb). 

“A área do planejamento ambiental volta 
à Planurb. Bem como, a gestão dos Con-
selhos, desta forma, terão o contato dire-
to com as entidades organizadas para os 
necessários subsídios para a concepção 
da política ambiental municipal. Assim, a 
Agência atuará de forma concreta na 
área do planejamento ambiental e a Se-
madur poderá intensificar suas ações de 
fato no que lhe compete que são as 
ações de monitoramente, licenciamento 
e fiscalização ambiental, a aplicação efe-
tiva da legislação”, disse. 

Segundo ele, com essas adequações, 
será possível avançar na elaboração do 
Plano de Manejo da APA do Ceroula o 
que resulta efetivamente na preservação 
da região de forma sustentável. “Uma 
vez que tanto a APA como o Conselho 
do Ceroula foram criados em 2001 e ain-
da não possui o seu Plano de Manejo”, 
explicou. 

A diretora-presidente da Agência Munici-
pal de Meio Ambiente e Planejamento 
Urbano, Berenice Maria Jacob Domin-

gues, ressaltou aos membros 
do conselho a importância do 
novo modelo de gestão e reor-
ganização das ações a partir 
deste ano. 

“Tanto Planurb quanto Sema-
dur trabalham de forma inte-
grada, deste modo a gestão 
contempla o planejamento ur-
bano e ambiental e sua exe-
cução de forma sistêmica”. 

E complementou “Com rela-
ção à APA do Ceroula preci-
samos compatibilizar a sua 
ocupação com a proteção am-
biental da região, vamos focar 
na elaboração do Plano de 
Manejo, viabilização de parce-
ria com a Universidade Católi-
ca Dom Bosco (UCDB, além 
da revisão também o Plano de 
Manejo da APA do Lageado, 

buscar recursos, estabe-
lecer planos de ação de 
aplicação anual seguindo 
sempre as diretrizes ca-
racterísticas e a vocação 
de cada região. Por 
exemplo, com relação à 
APA do Ceroula, que 
abrange quase 90 mil 
hectares, notamos a vo-
cação para o potencial 
turístico e com o apoio de 
entidades, demais secre-
tarias e nossa equipe téc-
nica vamos avançar nes-
ses trabalhos”. 

Também foram pauta da 
reunião a aprovação do 
calendário anual de reu-
niões, as tratativas para a 
concretização do Termo 



SEMADUR E PLANURB APRESENTAM AÇÕES DE CONSERVAÇÃO AMBIENTAL DO 
CÓRREGO GUARIROBA 

A Secretaria Municipal de Meio Ambi-
ente e Desenvolvimento Urbano 
(Semadur), em parceria com a Agen-
cia Municipal de Meio Ambiente e 
Planejamento Urbano (Planurb), rea-
lizaram nesta terça-feira (6), no Cen-
tro de Educação Ambiental Leonor 
Reginato Santini – CEA Polonês, a 
‘1ª Reunião Ordinária do Conselho 
Gestor da Área de Proteção Ambien-
tal do Córrego Guariroba – APA do 
Guariroba’ do ano de 2018. 

Durante a reunião, estiveram em 
pauta a apresentação dos resultados 
de ações de conservação ambiental, 
que vem sendo desenvolvidas na ba-
cia, além da proposição e repasse de 
informações sobre a gestão e estru-
turação do Conselho para os próxi-
mos anos. 

O Secretário de Meio Ambiente e De-
senvolvimento Urbano, José Marcos 
da Fonseca, ressaltou que o gerenci-
amento das atividades desempenha 
pelos conselhos das APA do agora 
será atribuído à Planurb. “A partir de 
agora, as ações relacionadas ao pla-
nejamento ambiental das APAs exis-
tentes no município de Campo Gran-
de, passam a serem gerenciadas pe-
la Planurb. A Agência fará a media-
ção com as entidades que compõem 
estes colegiados, objetivando uma 
construção democrática e eficiente 
dos subsídios necessários na con-
cepção da política ambiental munici-
pal, em especial às Unidades de 
Conservação existentes no municí-
pio”, explicou José Marcos. 

Berenice Maria Jacob Domingues, 
diretora presidente da Planurb, res-
saltou que por meio do diálogo e da 
parceira com instruções de pesquisa 
e de ensino do nosso Estado, vamos 

dar continuidade as ações já 
desenvolvidas nessa região. 
“Vamos estabelecer planos, 
programas e projetos com 
diretrizes eficazes e capazes 
de protegerem essa porção 
territorial de grande relevân-
cia, pois abrigam importan-
tes mananciais de abasteci-
mento público do município 
de Campo Grande”, esclare-
ceu Berenice. 

Ainda sobre a reunião, técni-
cos da Semadur apresenta-
ram alguns dos resultados 
do “Programa de Recupera-
ção e Conservação da Bacia 
Hidrográfica do Córrego 
Guariroba – APA do Guari-
roba.  Dentre eles, o relató-
rio técnico de cinco proprie-
dades rurais, localizadas na 
Sub-Bacia do Guariroba, 
que receberam recursos fi-
nanceiros vindos do Projeto 
Produtor de Águas – Paga-
mentos por Serviços Ambi-
entais. A iniciativa faz parte 
do Programa Manancial Vi-
vo, criado em 2009, seguin-
do as diretrizes e conceitos 
do Programa Produtor de 
Água, desenvolvido pela 
Agência Nacional de Águas 
(ANA). 

O Pagamento por Serviços Ambi-
entais (PSA) foi implementado 
em Campo Grande com a finali-
dade de recompensar financeira-
mente proprietários que, por meio 
de práticas e manejos conserva-
cionistas e de melhoria da distri-
buição da cobertura florestal na 
paisagem, contribuam para o au-
mento da infiltração de água e 
para o abatimento efetivo da ero-
são, sedimentação e incremento 
de biodiversidade. 

Outra novidade destacada é que 
nos próximos dias haverá a im-
plantação de placas de sinaliza-
ção na APA do Guariroba. A ativi-
dade está prevista nas ações do 
Plano de Manejo, por meio do 
programa de Educação Ambien-
tal, e tem o objetivo de orientar 
os usos e incentivos à Conserva-
ção, com foco na redução de prá-
ticas que causem degradação 
ambiental na UC. 

  



ACONTECEU 

Planurb participa de Congresso Brasileiro de Enge-

nharia Ambiental 

Entre os dias 27 a 30 de novembro de 2017, a Planurb 
junto de outras organizações, participaram do VIII Con-
gresso Brasileiro de Gestão Ambiental, com o Tema 
Central: Gestão Ambiental – Integração Cerrado/
Pantanal. A ideia deste Congresso é debater os dois 
biomas e a integração entre os mesmos. O evento abor-
dou 12 palestras técnicas, 6 mesas redondas, 4 visitas 
técnicas, além da apresentação de trabalhos técnicos-
científicos. 

O evento foi realizado por meio do apoio de entidades: 
Universidade Católica Dom Bosco (UCDB), que propici-
ou a estrutura física para a realização do Congresso, e 
também entidades locais: ABES – Seção Mato Grosso 
do Sul, Águas Guariroba, Agência Municipal de Meio 
Ambiente e Planejamento Urbano de Campo Grande 
(Planurb), Solurb, Secretaria Municipal de Meio Ambien-
te e Gestão Urbana de Campo Grande (SEMADUR), 
Departamento de Ciências Ambientais e Sustentabilida-
de Agropecuária da UCDB, Universidade Federal de 
Mato Grosso do Sul (UFMS), Uniderp e WWF-Brasil.  

Equipe Técnica da Planurb ministra Palestra 

No dia 08 de novembro de 2017, durante a Semana Interna 

de Prevenção de Acidentes no Trabalho (SIPAT), a Geógrafa 

Jussara Jacques de Almeida e a Engª Sanitária e Ambiental 

Natália Aguiar, ministraram palestras para os colaboradores 

da Empresa Weber Saint Gobain, localizada na saída para 

Sidrolândia.  

Na ocasião, foram apresentadas a estrutura e atribuições da 

Planurb, aspectos gerais sobre o planejamento urbano e am-

biental do município, seus instrumentos, mecanismos e, tam-

bém sobre os impactos ambientais decorrentes das ações do 

homem e sobre a necessidade de mudança de comportamen-

to de toda a sociedade.  

A plateia interagiu de forma satisfatória, e adiantou que muito 

em breve entrarão em contato com esta agência, para agen-

dar novas oportunidades de aprendizado e “troca” de experi-

ências. O grupo teatral Chico Maria, contratado pela empresa 

para trabalhar os diversos aspectos que envolvem a SIPAT, 

contribuiu para que a manhã se tornasse mais especial. 



Prefeitura Contemplou 

Bairros com decoração 

natalina 

Em 2017, além das tradicionais 

decorações de luzes da Avenida 

Afonso Pena e a Rua 14 de Ju-

lho, os bairros  também foram 

decorados com intuito de que os 

moradores de Campo Grande 

pudessem entrar no clima de 

Natal. Essa iniciativa  foi da pre-

feitura municipal, por meio da 

Agência Municipal de Meio Am-

biente e Planejamento Urbano 

(Planurb), Secretaria Municipal 

de Saúde Pública (Sesau) e a 

Secretaria Municipal de Infraes-

trutura e Serviços Públicos 

(Sisep). No total, 22 locais 

das sete regiões urbanas da 

Capital tais como: rotatórias, 

canteiros e trevos da cidade, 

além  dos dois distritos: 

Anhanduí e Rochedinho, que 

vão receber a decorações 

ornamentais, que variam de 

árvores de natal em serralhe-

ria com iluminação em Led, 

árvores de mangueira em 

Led em postes existentes, 

estrelas, além de refletores. 

Estatua enfeita jardim na 

Afonso Pena  

Na data em que o poeta mais 

expoente de Mato Grosso do 

Sul – Manoel de Barros – com-

pletaria 101 anos (19.12.17), 

uma estátua em sua homena-

gem foi instalada no canteiro 

central da Avenida Afonso Pe-

na, entre as ruas Rui Barbosa e 

Pedro Celestino. Em um lindo 

jardim a céu aberto, Manoel de 

Barros eternizará sua imagem, 

junto a sua obra, trazendo bele-

za e luz para a arquitetura da 

cidade. O projeto de requalifi-

cação urbanística de Campo 

Grande foi elaborado pela Pre-

feitura de Campo Grande, por 

meio da Agência Municipal de 

Meio Ambiente e Planejamento 

Urbano. Já a obra de arte que 

foi disponibilizada pelo Gover-

no do Estado de Mato Grosso 

do Sul, por intermédio da Se-

cretaria de Estado de Cultura e 

Cidadania, em parceria com o 

Serviço Social do Comércio 

(Sesc) é de autoria do artista 

plástico Ique Woitschach.  

Propam 

Durante a solenidade de entrega 

da estátua, foi assinado o convê-

nio com a empresa C.S. da Cunha 

e Cia Ltda – ME (Churracaria Zi-

tão), pela adesão ao Programa de 

Parceira Municipal (Propam). O 

Programa de Parceira Municipal, 

criado pela Prefeitura Municipal 

de Campo Grande e coordenado 

pela Agência Municipal de Meio 

Ambiente e Planejamento Urbano, 

tem por objetivo conservar e revi-

talizar área públicas do município 

de Campo Grande. Por meio da 

parceria público-privada praças, 

parques, canteiros e rotatórias 

são mantidos e revitalizados pe-

las empresas parceiras. Atual-

mente, dos 105 espaços públicos 

existentes, 69 já foram adotados 

por 70 empresas parceiras. 
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 SHELDON, S. A outra face. São Paulo: Nova 
Cultural, 1985. 265p. 

Judd Stevens, famoso psicanalista, 

fica abalado com a notícia do assassinato 

de John Hanson, seu cliente e modesto 

chefe de família com tendências homosse-

xuais. Logo em seguida sua secretaria Ca-

rol Roberts também é encontrada morta. 

Stevens é imediatamente colocado entre os 

principais suspeitos. 

Mas quem seria o verdadeiro assas-

sino? Teri Washburn, ex-estrela de Hol-

lywood e ninfomaníaca, que oculta um terrí-

vel crime em seu passado, ou Harrison 

Burke, paranoico com obsessões homici-

das, vice-presidente de uma grande empre-

sa? 

Enredado numa cadeia perigosa de 
crimes e perseguições as pistas levam 
Judd Stevens até a temerosa Máfia... 
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Processos de envelhecimento e do-

enças degenerativas, antes considerados 

irreversíveis, hoje podem ser atenuados ou 

mesmo revertidos com o uso das substan-

cias antioxidantes contidas com frutas e 

verduras. De pequenas ervas a grandes 

árvores, as plantas fornecem ainda com-

postos que facilitam a digestão, relaxam os 

músculos e estimulam o cérebro. Por isso, 

costumamos dizer que a natureza tem re-

médio para quase tudo... O conhecimento 

desses recursos é patrimônio da humani-

dade. Seu uso com sabedoria no desenvol-

vimento da tecnologia é responsabilidade 

de todos nós. 

Esses são alguns dos temas que vo-

cê vai encontrar neste livro, de grande utili-

dade para todos que se interessam, pesso-

al ou profissionalmente, pelas áreas de sa-

úde, alimentação e beleza. 

Confira as legislações e bibliografias que passaram a fazer parte do acervo da bibliote-

ca no mês de  Janeiro de 2018 
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Hélio de Castro Maia, 279, Jd. Pau-

lista. 

Campo Grande, MS. 

(67) 3314-5170 

 

comunicação@planurb.ms.gov.br 

Acesse nosso site: 

www.campogrande.ms.gov.br/planurb 

ANIVERSÁRIOS  

 

 

 

Janeiro  

Edimir (02) 

Juliana (09) 

Gardênia (30) 

 

Curso ‘Criação e Gestão de Unidades de Conserva-

ção Urbanas: Aspectos Conceituais, Legais e Práti-

cos’ acontecerá em Campo Grande (MS), entre os 

dias 6 a 9 de março de 2018. 

O objetivo é fornecer conceitos básicos e as técni-

cas que embasam o planejamento e a implantação 

de Unidades de Conservação, fundamentos em uma 

visão integrada do território e da gestão participati-

va. 

O evento é voltado para alunos e pesquisadores de 

Arquitetura e Urbanismo, Direito, Geografia, Ciên-

cias Biológicas e Engenharia Ambiental, e ainda aos 

profissionais da área que atuam na área ambiental e 

urbana, inclusive profissionais liberais. 

O curso será ministrado pelo Arquiteto e Urbanista/

Analista Ambiental Miguel von Behr, que é mestre 

em Planejamento Urbano pela UnB. 

Atenção: Aulas no auditório do curso de Arquite-

tura e Urbanismo da UFMS nos dias 6, 7 e 8. No 

dia 9 haverá visita técnica ao Parque Estadual 

Matas do Segredo. Veja mais informações pelo 

website:  https://ucsurbanas.wixsite.com/

ucsurbanas 

Ou ainda pelo telefone: (61) 99840-7341. 

E-mail: ucs.urbanas@gmail.com 
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