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Prefeitura entrega  ‘Maria Fumaça’ para 

Campo Grande 

No dia 23 de outubro, a Prefeitura de Campo Grande, por 

intermédio da Planurb e da Secretaria Municipal de Cul-

tura e Turismo (Sectur), inauguraram o Monumento da 

‘Maria Fumaça’ com 5 metros de altura, 20 de compri-

mento e cerca de 20 toneladas que fica suspenso em ba-

lanço, e dá a impressão que levantará vôo.  

O momento marca o início da 1ª etapa da Requalificação 

da Orla Ferroviária.  

No projeto completo, a Orla Ferroviária passará por uma 

requalificação geral que mudará completamente sua es-

trutura.  



Alunos da Escola Estadual João 
Carlos Flores, localizada no bairro 
Rita Vieira, receberam no dia 23 de 
novembro a palestra educativa 
“Ações voltadas à conservação e 
preservação da Bacia Hidrográfica 
do Córrego Bandeira”.  
 
A ação que foi realizada pela Pre-
feitura Municipal de Campo Gran-
de, por intermédio da Agência Mu-
nicipal de Meio Ambiente e Plane-
jamento Urbano (Planurb), e cha-
mou a atenção dos estudantes dos 
7º, 8º e 9º ano sobre os problemas 
ambientais da região.  
 
Vinícius Zanardo, técnico da Dire-
toria de Planejamento Ambiental, 
explicou a importância da manu-
tenção da cobertura vegetal, da 
disposição adequada de resíduos 
sólidos e esgotamento sanitário. 
“Pela análise das imagens de saté-
lites e estudos realizados foi possí-
vel notar o impacto da urbanização 
e impermeabilização do solo nos 
processos de assoreamento do La-
go do Rádio Clube Campo e Lago 
do Amor.  
 
É importante a colaboração de for-
ma integrada entre a administração 
pública e a comunidade para a 

PREFEITURA REALIZA PALESTRA SOBRE AÇÕES VOLTADAS À 

CONSERVAÇÃO DO CÓRREGO BANDEIRA 

conservação dos recursos na-
turais e promoção do meio am-
biente equilibrado”, explicou. A 
técnica da Planurb, Mariana 
Godoy, destacou que criar ou 
manter áreas verdes em casa, 
como jardins e hortas, ajudam 
a reter a água da chuva em 
nossos terrenos, reduzindo as-
sim o volume e velocidade da 
água escoada para a ruas e 
consequentemente problemas 
como enchentes e inundações.  
 
O diretor da unidade escolar, 
José da Cruz, afirmou que a 
escola desenvolve a temática 
Educação Ambiental por meio 
de hortas e até um jardim japo-
nês. “A palestra de hoje veio 
agregar conhecimento, pois 
ficamos sabendo as ações que 
o governo municipal vem de-
senvolvendo e a relevância da 
adesão da população”, afirma. 
 
Fernanda Pinheiro de Lima, 
aluna do 9º ano disse que gos-
tou da palestra, pois não sabia 
como o trabalho para conser-
var o meio ambiente era feito 
por meio dos órgãos públicos. 
“Eu sabia da existência do cór-
rego, mas não tinha ideia de 

como é feito o trabalho para pre-
servá-lo”, disse. A pedagoga Sueli 
Alves Correa da Fonseca, que 
ministra aulas no projeto Eletivo 
II, acrescentou que os alunos 
aprendem na prática muitos dos 
conteúdos que foram apresenta-
dos na palestra.  
 

A BACIA HIDROGRÁFICA  

 
A Bacia Hidrográfica do Córrego 
Bandeira possui aproximadamen-
te 13,3 km² e se encontra à su-
deste do perímetro urbano do mu-
nicípio de Campo Grande, estan-
do inserida em duas Regiões Ur-
banas, Anhanduizinho e Bandei-
ra. Considerando que é necessá-
rio um esforço conjunto de todos, 
setor público e população, a 
Agência Municipal de Meio Ambi-
ente e Planejamento Urbano 
(Planurb) vem realizando pales-
tras nas unidades de ensino e 
além de disponibilizar folheto edu-
cativo como medida de educação 
ambiental.  

A Educação Ambiental é um dos 
eixos previstos no Plano de Ação 
elaborado no início de 2018, cujo 
o objetivo é promover a conserva-
ção e preservação destes recur-
sos naturais. O material está dis-
ponível para download  http://
www.campogrande.ms.gov.br/
planurb/wp-content/uploads/
sites/18/2018/11/Folheto-
Bandeira.pdf  ou por meio do 
link  bit.ly/folheto_bandeira. 

Meio Ambiente 
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PLANURB PARTICIPOU DE SEMANA MUNICIPAL DA JUVENTUDE 

No dia 21 de setembro, dia á que se 
comemorou o Dia da árvore, a Pla-
nurb em parceria com Secretaria Mu-
nicipal do Meio Ambiente e Gestão 
Urbana (Semadur), Subsecretaria de 
Defesa dos Direitos Humanos 
(SDHU), Rede Comper de Supermer-
cados e Universidade Federal de Ma-
to Grosso do Sul (UFMS) realizaram 
mais uma edição do Projeto 
“Diálogos” – Edição de Primavera, 
com o tema “Sabores do Cerrado – 
suas aplicações na alimentação e sa-
úde”. 

O diretor de planejamento ambiental 
da Planurb, Rodrigo Giansante ressal-
tou que é necessário compatibilizar o 
desenvolvimento urbano e ambiental 
da nossa cidade, destacando a impor-

tância da disseminação do co-
nhecimento, por meio de 
ações integradas de educação 
ambiental. “A ideia do projeto 
é levar conhecimento científico 
por meio de espaços de deba-
tes, e nesta edição demonstra-
mos os benefícios das árvores 
para a saúde e bem-estar da 
população”, acrescentou. 

Juliana Oliveira Biazon, tecnó-
loga de alimentos, explica que 
as frutíferas do Cerrado mere-
cem destaque, pois constituem 
importantes fontes alimenta-
res, nutricionais e terapêuti-
cas. Seus frutos se destacam 
pelos seus nutrientes ricos em 
substâncias antioxidantes, 

além de alta quantidade de 
vitamina ‘A’ além de serem 
fonte de renda para assenta-
dos, indígenas e agricultores 
familiares da região central do 
Brasil.  

“A farinha de bocaiuva, pode 
ser encontrada na rede de 
Economia Solidária, localizada 
na Marechal Rondon, antigo 
prédio do Shopping Pantanal, 
Mercadão Municipal, ou na 
Feira Indígena, localizada na 
frente do Mercadão Municipal”, 
finaliza. 

No dia 24 de setembro, estudantes do Instituto Mirim 
de Campo Grande estiveram na Biblioteca Pública Mu-
nicipal “Anna Luíza Prado Bastos” para participar do 
Projeto “Diálogos” – Edição de Primavera, com o tema 
“Sabores do Cerrado – suas aplicações na alimenta-
ção e saúde”.  

O evento foi promovido pela Prefeitura de Campo 
Grande, por meio da Planurb, em parceria com Secre-
taria Municipal do Meio Ambiente e Gestão Urbana 
(Semadur), Subsecretaria de Políticas para Juventude 
e Conselho Municipal da Juventude, Secretaria Munici-
pal de Cultura e Turismo (Sectur) e Universidade e 
Universidade de Federal de Mato Grosso do Sul 
(UFMS). 

DIA DA ÁRVORE  

DIÁLOGO DE PRIMAVE-

RA PLANURB DEBATEU 

BIOMA DURANTE SEMA-

NA DA ÁRVORE 



Meio Ambiente 

A Agência Municipal de Meio Ambiente e Planejamento 
Urbano (Planurb) realizou mais uma etapa do trabalho 
de divulgação do convênio “Cidades das Árvores”.   

No dia  25 de outubro, foi a vez dos líderes comunitá-
rios do Conselho Regional da Região do Imbirussu co-
nhecerem a iniciativa, durante a Sessão Ordinária do 
Conselho, realizada na Escola Municipal Irmã Irma Zor-
zi. 

Para o conselheiro Luiz Felipe, destacou que o material 
distribuído é interessante porque informa à população 
sobre a importância de realizar o plantio e o manejo das 
árvores na cidade. “Vamos unir forças para cuidar das 
árvores da nossa cidade, cada um exercendo o seu pa-
pel. Neste caso, a educação por meio da informação é 
a melhor forma para realizarmos essa iniciativa”, disse.  

Na ocasião o técnico da Planurb, Renan Gabriel Alle 
Bezerra, disponibilizou material informativo sobre os cri-
térios a serem observados do plantio, as espécies arbó-
reas indicadas e recomendações de manejo da muda.  

“O objetivo da ação é sensibilizar os moradores da Re-
gião Urbana do Imbirussu sobre os benefícios que as 
árvores produzem para a saúde física e mental da po-
pulação, além de informar sobre a importância de se 
realizar o plantio e o manejo de espécies arbóreas ade-
quadas para o perímetro urbano, permitindo que as ár-
vores desempenhem plenamente sua função ecológi-
ca”, disse. 

Segundo a Diretora-Presidente da Planurb, Berenice 
Maria Jacob Domingues, a expectativa é que a campa-
nha envolva toda a população, e para tanto, serão de-
senvolvidas ações de educação ambiental junto aos 
Conselhos Regionais das sete regiões urbanas do Mu-
nicípio.  

PREFEITURA DIVULGOU AÇÕES DO CONVÊNIO “CIDADES DAS ÁR-

VORES” EM CONSELHOS REGIONAIS DE CAMPO GRANDE  

“Nosso objetivo é fazer com que em todas as co-
munidades existam pessoas capazes de sensibili-
zar, orientar e multiplicar as ações relativas a ar-
borização urbana. A ideia é trazer todos os cam-
po-grandenses para discutir esse assunto, que 
pertence a todos nós”, relata a Diretora. 

O material que será distribuído durante a ação 
está disponível para download no endereço ele-
trônico http://www.campogrande.ms.gov.br/
planurb/downloads/folheto-arborizacao-urbana/ 
ou por meio do link (bit.ly/
folhetocidadedasarvores). 

CONVÊNIO 

O convênio Cidade das Árvores, desenvolvido em 
parceria com Energisa, TV Morena e Ministério 
Público Estadual, tem a intenção de orientar a 
população de Campo Grande por meio de cam-
panhas educativas e matérias de utilidade pública 
sobre a importância da arborização urbana, a fim 
de sensibilizar a população sobre a preservação 
e o manejo adequado das árvores na área urba-
na de Campo Grande. 

CONSELHOS REGIONAIS 

Em Campo Grande, existem sete conselhos regi-
onais em funcionamento e que congregam apro-
ximadamente 350 conselheiros de diversos seg-
mentos.  

Foram criados com objetivo de acompanhar a 
aplicação das diretrizes do Plano Diretor e legis-
lação pertinentes, sugerindo modificações e prio-
ridade. Têm um importante papel na administra-
ção municipal de Campo Grande, à medida que 
participam, acompanham decisões e disseminam 
ações e informações de interesse da comunida-
de, contribuindo para uma gestão mais democrá-
tica. 



 

CONSELHO GESTOR DA APA DO LAJEADO INICIOU REVISÃO DO 

PLANO DE MANEJO 

Meio Ambiente 

No dia 26 de outubro, no Centro de Educação 
Ambiental Leonor Reginato Santini – CEA Polo-
nês, o Conselho Gestor da Área de Proteção 
Ambiental dos Mananciais do Córrego Lajeado 
(APA Lajeado), presidido pela Agência Munici-
pal de Meio Ambiente e Planejamento Urbano 
(Planurb), reuniu-se para a sua 9ª Reunião Ordi-
nária do Conselho, onde, na ocasião, debateram 
sobre os Programas Ambientais do Plano de 
Manejo da Unidade de Conservação.  

O Diretor de Planejamento Ambiental da Pla-
nurb, Rodrigo Giansante, informou que a discus-
são referente aos 20 Programas Ambientais ob-
jetiva verificar a execução dos programas pre-
vistos do Plano de Manejo, bem como sua efeti-
vidade, uma vez que desde o primeiro semestre 
de 2018 a PLANURB tornou-se Órgão Gestor 
da Unidade. 

“A proposta é resgatar os Programas Ambien-
tais, verificando a possibilidades de desenvolvi-
mento de novos Programas na Unidade de Con-
servação (UC), com foco na melhoraria e na 
efetividade desses, facilitando assim a gestão e 
monitoramento do Plano de Manejo”, disse. 

O Conselheiro Fernando Henrique Garayo Juni-
or, coordenador de meio ambiente da Águas 
Guariroba, apresentou as informações sobre os 
Programas Ambientais que são de responsabili-
dade da Concessionária: Programas de Gestão 
do Uso e da Qualidade dos Recursos Hídricos, 
Programa de monitoramento de Cargas Difusas, 
Programa de Implantação da Rede de Esgota-
mento Sanitário e o Programa de Atendimento a 
Emergências Ambientais. 

“Iniciamos em 2015 a elaboração dos progra-
mas ambientais que são de responsabilidade 
integral ou parcial da Concessionária. Sobre es-
tes, destacamos que o monitoramento da quali-
dade das águas superficiais do Município está 
atendendo aos parâmetros estabelecidos pelas 
Resoluções CONAMA 375/05 e CECA MS 
36/12”, afirmou. 

APA LAJEADO 

A Área de Proteção Ambiental dos Mananciais do 
Córrego Lajeado – APA Lajeado foi criada por meio 
do Decreto n. 8.265, de 27 de julho de 2001, com ob-
jetivo de proteger a biodiversidade biológica, discipli-
nar o processo de ocupação do solo, e assegurar a 
sustentabilidade do uso dos recursos naturais. Está 
situada integralmente no município de Campo Gran-
de/MS, tendo seu território caracterizado pela ocupa-
ção urbana e rural, com aproximadamente 3.550 ha 
(três mil quinhentos e cinquenta hectares), compre-
endida pela bacia de drenagem do Córrego Lajeado, 
à montante da barragem de captação. 

CONSELHO GESTOR APA LAJEADO 

O Conselho foi criado por meio do Decreto n. 8.693, 
de 5 de junho de 2003, e alterado por meio do Decre-
to n. 13.521, de 18 de maio de 2018, e tem por objeti-
vo de fomentar e acompanhar a elaboração, imple-
mentação e/ou revisão do Plano de Manejo da APA. 
Atualmente, é composto por representantes das se-
guintes instituições: Agência Municipal de Meio Ambi-
ente e Planejamento Urbano (PLANURB); Secretaria 
Municipal de Meio Ambiente e Gestão Urbana 
(SEMADUR); Secretaria de Infraestrutura e Serviços 
Públicos (SISEP); Instituto de Meio Ambiente de Ma-
to Grosso do Sul (IMASUL); Instituto Brasileiro de 
Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis 
(IBAMA); Universidade Federal de Mato Grosso do 
Sul (UFMS); Águas Guariroba S/A; Associação Par-
que Residencial DAMHA; Associação de Moradores 
do Parque Rural das Águas de Santa Maria; Conse-
lho Municipal de Meio Ambiente (CMMA); e Sindicato 
Rural de Campo Grande – MS. 

PREFEITURA DIVULGOU AÇÕES DO CONVÊNIO “CIDADES DAS ÁR-



Urbanismo 

 

PREFEITURA ENTREGOU MA-

RIA FUMAÇA PARA CAMPO 

GRANDE 

 
No dia 23 de outubro, a Prefeitura de Campo 
Grande, por intermédio da Planurb e da Secreta-
ria Municipal de Cultura e Turismo (Sectur), reali-
zou evento de inauguração do Monumento da 
Maria Fumaça.  A entrega foi uma grande festa 
promovida pela Prefeitura e o Governo do Estado 
e contou com show do Geraldo Espíndola, que 
apresentou uma música inédita, feita especial-
mente para a ocasião. Ele cantou a música junto 
com a orquestra sinfônica de Campo Grande e 
crianças da Aldeia Indígena, que são assistidas 
pela Fundação Ueze Zahran. O show foi finaliza-
do pela voz marcante de Almir Sáter.  
 
MONUMENTO 
 
A Maria Fumaça tem 5 metros de altura, 20 de 
comprimento e cerca de 20 toneladas e fica sus-
pensa em balanço, que dá a impressão que le-
vantará vôo. No local há um totem QRCode com 
um texto informativo da Maria Fumaça, produzido 
pelo prof. Paulo Cabral, do Instituto Histórico e 
Geográfico de Mato Grosso do Sul. A primeira 
etapa contou com as parcerias da Plaenge, que 
comprou e instalou a Locomotiva, Fort Atacadis-
ta, responsável pelo paisagismo; da Solurb, que 
está colocando as lixeiras e instalou o contêiner 
para a Guarda Municipal, além de ter feito a pin-
tura do pontilhão da  Rua Antônio Maria Coelho. 
A Engepar foi parceria ao fazer o transporte da 
Maria Fumaça. E por fim, o Jardim Japonês será 
realizado pela Colônia Japonesa. 
 

DEMAIS ETAPAS 
 
O momento marca o início da 1ª etapa da Requali-
ficação da Orla Ferroviária. No projeto completo, a 
Orla Ferroviária passará por uma requalificação 
geral que mudará completamente sua estrutura. O 
espaço vai receber bicicletários, totens com 
QRCode, wifi livre (já está funcionando), equipa-
mentos esportivos destinados a vários públicos, 
playground e habitações de interesse social. O 
projeto da Orla Ferroviária vai da Avenida Mato 
Grosso até a Afonso Pena, e também da Avenida 
Calógeras, entre as ruas 7 de Setembro e Antônia 
Maria Coelho. A ideia é que o projeto mude o as-
pecto do local, trazendo mais segurança, de modo 
que as pessoas passem a ocupá-lo definitivamen-
te. 



PLANURB REALIZOU V SEMINÁRIO DO SISTEMA DE INFORMA-

ÇÕES GEOGRÁFICAS 

A Prefeitura de Campo Grande iniciou nesta quarta-feira 
(21) o V Seminário SIG (Sistema de Informações Geo-
gráficas). A abertura contou com a participação do dire-
tor da Agência Municipal Tecnologia da Informação e 
Inovação, Paulo Fernando Cardoso, da primeira-dama, 
Tatiana Trad, e da diretora da Agência Municipal de 
Meio Ambiente e Planejamento  Urbano, Berenice Maria 
Jacob, que ressaltou a importância do debate. 
“Queremos propiciar a capacitação e levar oportunidade 
de discussão entre os que trabalham e se interessam 
pelo SIG. É importante debater o desenvolvimento e in-
corporar os instrumentos que são eficientes e balizado-
res de um bom planejamento das iniciativas públicas”, 
frisa Berenice. 

Já a primeira-dama Tatiana Trad destacou a importância 
da Agenda 2030. “A Agenda 2030 tem um objetivo que 
vai muito mais além das questões do meio ambiente. 
Com a agenda, vamos coletar dados que servirão para 
implantação de políticas públicas para melhorar a quali-
dade de vida da população”, diz Tatiana. 

O diretor-presidente da Agência Municipal de Tecnologia 
da Informação e Inovação, Paulo Fernando Garcia Car-
doso, pontua que nessa gestão  houve enormes avan-
ços nessas duas plataformas, com o SISGRAN e o SIM-
GEO. “Hoje, estão ali disponibilizadas informações geor-
referenciadas e indicadores do nosso município. Essas 
informações estão sendo atualizadas e vêm sendo utili-
zadas pelos órgãos da Prefeitura para o planejamento 
das ações e a tomada de decisão. A população, princi-
palmente os estudantes, também são grandes utilizado-
res dessa plataforma, que pode ser acessada a qualquer 
momento através da internet”, diz Paulo. 

Produção da Informação 

Para representante da WWF Brasil, Júlio Cé-
sar, o evento contribuirá para a utilização de 
diversas ferramentas para o desenvolvimen-
to de ações voltadas para o meio ambiente. 
“Vamos compartilhar conhecimento de diver-
sas ferramentas, que beneficiará diversos 
setores e, principalmente, a melhor coleta de 
dados para o geoprocessamento”, comenta 
o palestrante Júlio César. 

O Sisgran é o primeiro e um dos instrumen-
tos mais importantes do Simgeo porque 
aperfeiçoa os mecanismos de coleta, siste-
matização, análises  de dados e disponibili-
zação de dados que são customizados para 
o planejamento e para gestão do Município 
de Campo Grande, melhorando, assim as 
ações da nossa cidade. 

V SEMINÁRIO SIG 

O V Seminário de Aplicação do Sistema de 
Informações Geográficas (SIG) teve  objetivo 
demonstrar os benefícios do uso das tecno-
logias baseadas no Sistema de Informações 
Geográficas, com foco na geração de novas 
ideias para as tomadas de decisões, enfren-
tamento de questões essenciais, monitora-
mento dos impactos das políticas públicas. 
No evento também foram apresentados rela-
tos de experiências de sucesso. 

O seminário teve como público alvo servido-
res públicos que atuam nas áreas de Plane-
jamento Urbano, Cartografia, Tecnologia da 
Informação, pesquisadores, bem como aca-
dêmicos e professores. O evento é uma rea-
lização conjunta da Prefeitura de Campo 
Grande, por meio do Sistema Municipal de 
Geoprocessamento (SIMGEO), composto 
pela Planurb, Secretaria Municipal de Meio 
Ambiente e Desenvolvimento Urbano 
(SEMADUR) e a Agência Municipal de Tec-
nologia e Informação (Agetec). Foram apoia-
dores do seminário: (UCDB), Universidade 
Estadual de Mato Grosso do Sul (UEMS), 
ONG WWF Brasil e Instituto de Meio Ambi-
ente de Mato Grosso do Sul (IMASUL). 
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Com um nova roupagem e também cheio de luzes 
para entrar  no clima natalino, o ônibus City Tour 
oferece passeios durante a Cidade do Natal nos 
altos da Avenida Afonso Pena. O ônibus terá três 
saídas diárias nos seguintes horários: 18 horas, 19 
horas e 20 horas. Cada passeio terá cerca de 40 
minutos e todos serão orientados por guias de tu-
rismo. O percurso começará na Cidade do Natal e 
seguirá pela Afonso Pena até nas imediações da 
Avenida Presidente Ernesto Gueisel. O passeio 
não terá paradas nos pontos culturais e históricos 
localizados na Afonso Pena. Menores de 12 anos 
só poderão passear no City Tour acompanhados 
dos pais ou responsáveis. Não será permitida en-
trada de bebidas ou comidas no ônibus. Mais infor-
mações podem ser obtidas pelo telefone 4042-
1313. 

Nos dias 12,13 e 14 de dezembro de 2018 
acontece o ‘I Festival de Contação de História 
da Biblioteca Municipal”.  O festival tem objetivo 
de promover, difundir e divulgar as manifesta-
ções artísticas de contação de histórias, além 
de fortalecer as manifestações culturais em prol 
do livro e da leitura. O público do festival será 
constituído por crianças, estudantes, acadêmi-
cos, professores, bibliotecários e contadores de 
histórias. Serão 30 vagas para cada oficina nos 
idas 12 e 13. Inscrições pelo fone: 9 
92159341 .  


