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Nesta Edição:  

 

=) Planurb participa de curso sobre UCs; 

=) Diálogo de Verão envolve  acadêmicos das 

Universidades de Campo Grande; 

=) Planurb realiza ´Colóquio sobre EIV; 

=) Evento lembra ‘Dia Mundial da Água’; 

=) Campo Grande agora conta com Ecoponto; 

=)Planurb assume Conselhos Gestores das 

APAs de Campo Grande; 

=)Prefeitura de Campo Grande adere a mobili-

zação mundial “Hora do Planeta”. 
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Berenice Maria Jacob,  

diretora-presidente da 

Planurb ressaltou a im-

portância do esforço de 

todos os envolvidos para 

a entrega do ecoponto. 

“Inaugurar o primeiro 

ecoponto de Campo 

Grande é o resultado de 

um esforço muito grande 

das equipes da Planurb, 

da Semadur, da Sisep, o 

apoio incondicional da 

Sesau, da SAS, da Se-

med, com orientação da 

Agereg. Em breve novos 

ecopontos serão instala-

dos”, revelou Berenice.  



 

TÉCNICAS DA PLANURB PARTICIPAM DE CURSO SOBRE  

UNIDADES DE CONSERVAÇÃO  

O enfretamento aos inúmeros desafios da gestão 

da biodiversidade no contexto urbano, têm moti-

vado prefeituras de diversas localidades do país 

a desenvolverem iniciativas que preservem espa-

ços protegidos em seus territórios.  

Dentro deste contexto, as servidoras da 

(PLANURB) Jussara Jacques e Bruna Zucareli 

participaram do curso “Criação e Gestão de Uni-

dades de Conservação em Áreas Urbanas”, 

ministrado pelo arquiteto e urbanista Mestre em 

Planejamento Urbano e Regional e analista ambi-

ental, Miguel von Behr, entre os dias 06 a 09 de 

março. 

No total, cerca de 22 profissionais tiveram a opor-

tunidade de obter novos conhecimentos e trocar 

experiências sobre conteúdos conceituais, legais 

e práticos, cujo o objetivo foi debater a importân-

cia das áreas verdes no contexto urbano.  

A geografa Jussara Jacques ressaltou gostou de 

ter participado do evento e ressaltou. “O objetivo 

do curso foi alcançado, os assuntos vão ajudar 

nos trabalhos que realizamos no planejamento e 

implantação de Unidades de Conservação, com 

fundamentos e visão integrada do território e da 

gestão participativa”, destacou. 

Dentro da programação, também esteve prevista 

uma visita técnica no Parque Estadual Matas do 

Segredo. Na ocasião os participantes puderam 

percorrer trilhas com o guia do Parque, além de 

terem contato com a mata preservada do local, 

constatando a sua relação com o entorno da UC. 

O curso foi promovido pela Universidade Federal 

de Mato Grosso do Sul (UFMS), por meio do La-

boratório da Paisagem, da Faculdade de Enge-

nharias, Arquitetura e Urbanismo. 

Contou com apoio da Associação Brasileira de 

Arquitetos Paisagistas Núcleo MS (ABAP-MS), 

Conselho de Arquitetura e Urbanismo de MS 

(CAU-MS), Agência Municipal de Meio Ambiente 

e Planejamento Urbano (PLANURB), Secretaria 

Municipal de Meio Ambiente e Gestão Urbana

(SEMADUR) e Ministério Público (MP-MS). 



PLANURB PROMOVE DIÁLOGO COM UNIVERSITÁRIOS 

O planejamento ambiental foi foco das discussões 

durante o ‘Diálogo de Verão-Gestão Pública e 

Meio Ambiente’, evento promovido pela Prefei-

tura de Campo Grande, por meio da Agência Mu-

nicipal de Meio Ambiente e Planejamento Urbano 

(PLANURB), em parceria com a Secretaria Muni-

cipal de Infraestrutura e Serviços Públicos 

(SISEP) e Secretaria Municipal de Meio Ambiente 

e Gestão Urbana (SEMADUR). 

Os encontros foram aconteceram na Universidade 

Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS), Universi-

dade Católica Dom Bosco (UCDB), Faculdade Es-

tácio De Sá, Faculdade Uniderp, Faculdade Mato 

Grosso do Sul (FACSUL) e Universidade da Gran-

de Dourados, UNIGRAN-Polo Campo Grande. As 

palestras reuniram a comunidade acadêmica e 

profissionais da área de meio ambiente e de ges-

tão pública.  

O diretor de Planejamento Ambiental da Planurb, 

Rodrigo Giansante ressaltou. “No total 488 acadê-

micos obtiveram conhecimento sobre as experiên-

cias em Gestão Pública aplicada às ações de con-

servação e manutenção do meio ambiente execu-

tadas no município de Campo Grande, além de 

dados técnicos sobre a cidade, para que os aca-

dêmicos pudessem conhecer um pouco mais so-

bre o município onde vivem”, informou o diretor.  

Confira alguns dos registros realizados duran-

te os encontros:  

 

Na UFMS o evento aconteceu no dia 26 de fe-

vereiro de 2018 e contou com a participação de 

24 estudantes.  

Na UCDB o evento foi realizado no dia 27 

de fevereiro e contou com a participação 

de 209 estudantes.  

Na Faculdade Estácio de Sá, o evento aconte-

ceu no dia 27 de fevereiro e contou com a par-

ticipação de 48 estudantes.  

Na UNIDERP, o encontro aconteceu no dia 

01 de março. O evento contou com a partici-

pação de 48 estudantes.  



A Planurb promoveu no dia 9 de março o ‘1º Co-

lóquio EIV – Conversa de alinhamento sobre 

Estudos de Impacto de Vizinhança - EIV entre 

empreendedores, profissionais da área e po-

der público municipal’, com objetivo de propi-

ciar um momento de esclarecimento sobre os as-

pectos técnicos e legais dos estudos de EIV, 

além de estabelecer uma agenda de trabalho 

juntos aos profissionais que desenvolvem tais 

estudos.  

O EIV é o documento que subsidia a análise para 

expedição da Guia de Diretrizes Urbanística- 

GDU. Em Campo Grande o documento é exigido 

para empreendimentos e atividades especifica-

das em lei, no contexto do processo de emissão 

de Diretrizes Urbanísticas, solicitado pela Pla-

nurb.  

A diretora-presidente da Planurb, Berenice Maria 

Jacob Domingues, explicou para os participantes 

que o EIV está fundamentado no conceito de 

“função social da propriedade”, estabelecido pela 

Constituição Federal de 1988, e o Estatuto da 

Cidade que regulamenta o uso da propriedade 

urbana, a favor do bem social coletivo, garantin-

do o direito às cidades sustentáveis. “Sabemos 

que qualquer ação humana provoca impactos 

PLANURB REALIZA COLÓQUIO SOBRE EIV 

sejam positivos ou negativos. Em função 

destes impactos, os empreendimentos de-

vem propor medidas mitigadoras e com-

pensatórias. Hoje, a nossa proposta é 

construir um alinhamento e entendimento 

na elaboração de procedimentos objetivos 

que sejam eficazes e que atendam os reais 

objetivo do (EIV) descritos no Estatuto da 

Cidade”, explica. 

Durante o encontro, a geógrafa e técnica 

da Planurb, Raquel Taminato, apresentou 

informações sobre EIV e suas origens, con-

ceitos fundamentais e etapas precedentes 

para expedição de diretrizes urbanísticas 

em Campo Grande.  



PREFEITURA PROMOVE BLITZ SOBRE DIA MUNDIAL DA ÁGUA 

 

Em comemoração ao Dia Mundial da Água, 22 

de março, a Planurb e Semadur, com apoio da 

Agência Municipal de Transporte e Trânsito—

AGETRAN, em parceria com a CG Solurb Solu-

ções Ambientais e concessionária Águas Guari-

roba realizaram o evento: ‘Blitz da Água - O des-

perdício pode ser a gota d’ água’. 

A ação aconteceu ao lado da Praça Pantaneira 

(Paço Municipal), entre as ruas Barão do Rio 

Branco e Rua 25 de Dezembro. Na ocasião fo-

ram distribuídas mudas de Ipê amarelo, copos 

reutilizáveis e cartilhas explicativas sobre a im-

portância dos recursos hídricos.  

O diretor de planejamento ambiental da Planurb, 

Rodrigo Giansante, ressaltou que devemos estar 

cientes que a maioria dos nossos recursos natu-

rais são finitos. “Observamos que houve uma boa 

adesão das pessoas que passam no local quanto 

a mensagem de que o ‘Desperdício Pode ser a 

Gota d´Água’. Aproveitamos o contato com as 

pessoas para reforçar que se cada um fizer sua 

parte, podemos contribuir com gestão dos recur-

sos hídricos em seus mais diversos usos, garan-

tindo o acesso a água e promovendo seu uso 

sustentável para as atuais e futuras gerações”, 

acrescentou o diretor. 

O secretário municipal de Meio Ambiente e Gestão 

Urbana, José Marcos da Fonseca, frisou: “É impor-

tante falar da responsabilidade que o poder público 

e a população tem quanto a proteção dos recursos 

hídricos do nosso município, pois Campo Grande 

está situada acima do Aquífero Guarani, terceira 

maior reserva de água subterrânea do mundo. A 

administração municipal tem promovido ações im-

portantes de conservação dos recursos hídricos. 

Dentre estes programas podemos destacar o Pro-

grama Córrego Limpo e Programa Manancial Vivo”, 

acrescentou. 



CAMPO GRANDE PARTICIPA DA  

HORA DO PLANETA 2018 

  

Mais uma vez, a Prefeitura Municipal de Campo Gran-

de participou da ‘Hora do Planeta’, uma das maiores 

mobilizações mundiais, destinadas a promover refle-

xão sobre as mudanças climáticas e a importância da 

Biodiversidade.  

O ato simbólico, que aconteceu no dia 24 de março, 

consistiu em apagar a luzes por 60 minutos (20:30 às 

21:30) do monumento Obelisco, Praça das Araras, 

Praça Pantaneira (Paço Municipal) e Praça Ary Coe-

lho. 

A ação foi intermediada pela Planurb, Secretaria Muni-

cipal de Cultura e Turismo (Sectur), Secretaria Especi-

al de Segurança e Defesa Social (Sesde) e Secretaria 

Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos 

(Sisep).  

Mobilização: Desde que foi lançada pelo WWF, em 

2007, na cidade de Sydney (Austrália), como um 

evento simbólico de apagar as luzes, a Hora do Plane-

ta vem inspirando indivíduos, comunidades, empresas 

e organizações a tomarem medidas em prol da segu-

rança climática. Informações sobre a campanha visite 

o site oficial da campanha www.horadoplaneta.org.br 

No dia 15 de março, 21 instituições dos pode-

res públicos municipal, estadual e federal, 

além de representantes da sociedade civil or-

ganizada e representantes de instituições de 

ensino e pesquisa, foram nomeadas para o 

mandato de dois anos (2018 a 2020) para o 

Conselho Municipal de Meio Ambiente—

CMMA. 

O CMMA foi criado pela Lei n. 3.176, de 11 de 

julho de 1995, e regulamentado pelo Decreto 

n. 10.091, de 13 de agosto de 2007 com natu-

reza consultiva e de assessoramento ao Poder 

Executivo e proponente no âmbito de sua com-

petência em questões referentes à utilização 

racional dos recursos naturais, ao combate as 

agressões ambientais e a proteção e melhoria 

da qualidade do meio ambiente em toda área 

do Município.  

Berenice Maria Jacob Domingues, diretora 

presidente da Planurb, esclarece que o CMMA 

tem fundamental importância nas ações do 

planejamento ambiental do município de Cam-

po Grande. “As atividades desempenhadas 

pelo conselho têm a fundamental importância 

no acompanhamento e assessoramento no 

desenvolvimento de planos, programas e pro-

jetos, municipais e intermunicipais de conser-

vação e defesa do meio ambiente”, pontuou a 

diretora.  

EMPOSSADOS MEMBROS DO CMMA  

http://www.horadoplaneta.org.br


PREFEITURA INAUGURA ECOPONTO  

No dia 26 de março, a Prefeitura de Campo Grande 

entregou o primeiro dos cinco ecopontos que a po-

pulação terá à disposição para levar resíduos, ele-

troeletrônicos, eletrodomésticos, móveis inserví-

veis, restos de galhos de árvore, resultado da poda 

de árvores, resíduo do corte de grama e entulhos 

da construção. Cada pessoa poderá levar até 1 

metro cúbico (650 quilos) por dia.  

A diretora-presidente da Planurb, Berenice Maria 

Jacob, ressaltou a importância do esforço de todos 

os envolvidos para a entrega do ecoponto. 

“Inaugurar o primeiro ecoponto de Campo Grande 

é o resultado de um esforço muito grande das equi-

pes da Planurb, da Semadur, da Sisep, o apoio in-

condicional da Sesau, da SAS, da Semed, com ori-

entação da Agereg. Trata-se de um dos marcos 

regulatórios do contrato de concessão da coleta de 

lixo e esse é apenas o primeiro de mais quatro que 

pretendemos inaugurar este ano, em parceria com 

a Solurb. E um sexto, que nós da Prefeitura, junto 

com a Associação dos Caçambeiros, pretendemos 

inaugurar no Tiradentes”, informou. 

O horário de funcionamento será de segunda a sá-

bado, das 8h às 18h. O novo espaço contará tam-

bém com Local de Entrega Voluntária -  LEV para 

resíduos recicláveis secos como papéis, vidros e 

plásticos. Os resíduos recicláveis serão encami-

nhados para as cooperativas abrigadas na Usina 

de Triagem de Resíduos -UTR. 

Você sabe o que é o LEV?  O Local 

de Entrega Voluntária é uma iniciativa da 

Solurb para incentivar a coleta do material 

para reciclagem. Todos os materiais reco-

lhidos são encaminhados para as Coope-

rativas da Unidade de Triagem de Resí-

duos – UTR. 

Além de contribuir com o meio ambiente 

dando uma destinação adequada para o 

seu lixo reciclável e manter a cidade lim-

pa, os LEVs ainda geram emprego e ren-

da para os catadores cooperados de ma-

terial reciclável.  

Os LEVs estão distribuídos em supermer-

cados, escolas e em pontos estratégicos 

que permitem aqueles que ainda não são 

atendidos pela coleta seletiva porta a por-

ta a participarem desta iniciativa.  

 

EMPOSSADOS MEMBROS DO CMMA  



Unidades de Conservação, Terras Indígenas, Terri-

tórios Quilombolas, Reservas da Biodiversidade, 

Sítio Ramsar, Reservas Legais, Áreas de Preser-

vação Permanente. Todas estas denominações 

têm em comum o fato de se referirem a áreas pro-

tegidas” brasileiras, ou seja, mecanismos legais 

para garantir a proteção da biodiversidade e o fun-

cionamento dos ecossistemas.  

Em Mato Grosso do Sul, existem 120 Unidades de 

Conservação federais, estaduais e municipais. São 

42 Áreas de Proteção Ambiental (APAs), 21 Par-

ques e 7 Monumentos Naturais, entre as UC públi-

cas, e 50 Reservas Particulares do Patrimônio Na-

tural (RPPN). 

Em Campo Grande, a Planurb agora é a responsá-

vel legal pela gestão dos Conselhos Gestores das 

Área de Proteção Ambiental do Córrego Ceroula 

(APA do Ceroula), Conselho Gestor das Áreas de 

Proteção Ambiental do dos Mananciais do Córrego 

Guariroba – APA do Guariroba e Conselho Gestor 

da Área de Proteção Ambiental do Córrego Lajea-

do (APA do Lajeado).  

O secretário municipal de Meio Ambiente e Gestão 

Urbana, José Marcos da Fonseca, esclarece: “A 

área do planejamento ambiental volta à Planurb. A 

Agência atuará de forma concreta na área do pla-

nejamento ambiental e a Semadur poderá intensifi-

car suas ações de fato no que lhe compete que 

são as ações de monitoramento, licenciamento e 

fiscalização ambiental, a aplicação efetiva da legis-

lação”, disse. 

Berenice Maria Jacob Domingues, diretora-

presidente da Planurb, ressalta que por meio do 

diálogo e da parceira com instruções de pesquisa e 

de ensino do nosso Estado, vamos dar continuida-

de as ações já desenvolvidas nessa região. 

“Vamos estabelecer planos, programas e 

projetos com diretrizes eficazes e capazes de 

protegerem essa porção territorial de grande 

relevância, pois abrigam importantes manan-

ciais de abastecimento público do município 

de Campo Grande”, acrescenta. 

Já, Rodrigo Giansante, diretor de Planeja-

mento Ambiental da Planurb, acrescentou 

que a Planurb dará continuidade aos traba-

lhos que vinham sendo executados. 

“Manteremos as parceiras já estabelecidas e 

conforme a necessidade iremos inserindo no-

vos atores, dispostos em desenvolverem 

ações de conservação no manancial”, acres-

centa. 

#  #  # 

Você sabia? 

Os principais mananciais de abastecimento 
de água de Campo Grande foram protegidos 
via a criação de Áreas de Proteção Ambiental 
(APAs). Como unidade de conservação da 
categoria uso sustentável, a APA permite a 
ocupação humana. Este tipo de unidade exis-
te para conciliar a ordenada utilização da 
área e o uso sustentável dos seus recursos 
naturais. A ideia do desenvolvimento susten-
tável direciona toda e qualquer atividade a 
ser realizada em seus domínios.  

 

PLANURB ASSUME CONSELHO GES-

TOR DAS ÁREAS DE PROTEÇÃO AM-

BIENTAL DE CAMPO GRANDE 



 

A Área de Proteção Ambiental do Córrego Guariroba 
foi criada em 1995. Ela ocupa uma área de 360 km². 
O Guariroba é hoje o manancial mais importante de 
Campo Grande, sendo responsável por cerca de 
50% da água que abastece o município. Distante 35 
km do centro da Capital, a APA Guariroba pode ser 
acessada pela BR-262. 

Já a Área de Proteção Ambiental do Córrego Lajeado, manancial que fornece, em média, 17% da água 
que abastece Campo Grande, ocupa 52,37 km², divididos entre áreas urbanas e rurais. Sua APA foi cria-
da em 2001 com o objetivo de recuperar e conservar os recursos hídricos e proteger o ecossistema da 
região. Distante 10 km do centro da Capital, ela pode ser acessada pelas BR-262, BR-163 ou MS-060. 

A Área de Proteção Ambiental da bacia do Córrego 
Ceroula - APA do Ceroula - com extensão de 
aproximadamente 670 km², compreendida pela 
porção de sua bacia de drenagem existente no ter-
ritório do Município de Campo Grande, foi criada 
em 2001. A APA do Ceroula foi criada com as fina-
lidades de recuperar, proteger e conservar os cur-
sos d’água que compõem a bacia do Córrego Ce-
roula e também de proteger os ecossistemas lo-
cais, suas paisagens notáveis, o solo e demais atri-
butos naturais que possam ser considerados rele-
vantes. 
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Legislação 



Fale Conosco: 

 

Planurb 

Hélio de Castro Maia, 279, Jd. Paulista. 

Campo Grande, MS. 

(67) 3314-5170 

 

comunicação@planurb.ms.gov.br 

www.campogrande.ms.gov.br/planurb 

A Escola de Governo - EGOV-CG possui papel 

fundamental na capacitação do funcionalismo pú-

blico, com objetivo de prepará-lo para melhoria 

dos serviços prestados ao município de Campo 

Grande.  Para saber sobre cursos e capacitações 

disponíveis acesse:  

www.campogrande.ms.gov.br/egov 

FEVEREIRO  

Alberto Tuioshi Nagao   03 

Bianca Prette Pardo   06 

Guilherme Branco Nogueira   06 

Gabriel Juraski   07 
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Aleida Resende Alves Gonçalves Moreno   08 

Gedi Constança Albuquerque Pedroso   23 

MARÇO 

Cristina Cosme Nates   01 

ABRIL 

Robyson Calado Costa   01 

Vinícius De Macedo Abrão    10 

Jordânia Barros de Azevedo  12 

Edson Rufino de Oliveira    23 

Isabelle Abdo Ferreira     28  

DICAS DE LEITURA 

A biblioteca da Planurb dispõe de várias das sugestões de leitu-

ra citadas no artigo de Paula Tanscheit “As cidades em livros: 26 

títulos para você ler em 2018”  (disponível em http://

thecityfixbrasil.com/2018/01/17/as-cidades-em-livros-26-titulos-

para-voce-ler-em-2018/  ).  

Que tal começar a leitura por esses:  

 

GEHL, J. Cidades para pessoas. 3.ed. São Paulo: Perspectiva, 

2015. 262p. 

JACOBS, J. Morte e vida de grandes cidades. São Paulo: Mar-

tins Fontes, 2000. 510p. 

LERNER, J. Acupuntura urbana. Rio de Janeiro: Record, 2003. 

137p. 

_____ 

E, para relaxar  

 

GARCIA MÁRQUEZ, Gabriel. Cem anos de solidão. 44.ed. Rio 

de Janeiro: Record, 1996. 394p. 

 

Romance do gênero realismo fantástico ou realismo mágico. 

Considerada uma das importantes obras latino-americanas, traz 

a história da mítica cidade de Macondo, da família Buendía ao 

longo de várias gerações. Obra de Gabriel Garcia Márquez, ven-

cedor do Prêmio Nobel de Literatura pelo conjunto de sua obra 

em 1982.  

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

