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O projeto CG MAIS BELA visa embelezar a cidade com mais ousadia e um novo paisagismo que prioriza

mais plantas e flores em grandes espaços públicos “nobres”, de grande movimentação de carros e pessoas, como são 
as rotatórias e canteiros de nossa cidade. 

O projeto também buscará a criação grandes monumentos, relevantes, e que promoveriam instantaneamente e 
espontaneamente Campo Grande para o mundo, que aliado ao novo paisagismo, seriam pontos de parada para registro 
de visitantes e turistas, além de devolverem o orgulho do campo-grandense pela cidade, apagado e ofuscado nesses 
últimos anos pela falta de investimentos na cidade.  

Investimento num mobiliário urbano bonito e aconchegante também está dentre as metas do projeto, com 
investimento em novos abrigos de ônibus para as vias mais movimentadas da cidade e roteiro de saída e entrada de 
visitantes. 

Ações inclusas todas dentro do Projeto que dará uma nova cara a Campo Grande.  



 

A ideia aqui é uma PPP - Parceria Publico Privada, aberto às empresas de mídia ou grandes patrocinadores, 

tais como bancos, telefônicas, montadoras de carros e outros, empresas que investiriam juntamente com a Prefeitura na 

produção e instalação de abrigos de ônibus padronizados, ficando ainda o parceiro responsável pela manutenção 

periódica destes, e em contrapartida, a exploração de espaços publicitários ou exposição da marca nos mesmos, e em 

outros meios liberados pela prefeitura em outras regiões da cidade. 

 

              
 
Os modelos acima foram os escolhidos e empregados para diferentes regiões de São Paulo, modelos estes que 

poderiam ser absorvidos pela prefeitura de Campo Grande também, pois além de bonitos, são confortáveis e empregam 

beleza ao mobiliário urbano da cidade. 
 

Os novos abrigos de ônibus padrões, serão distribuídos pelas avenidas Afonso Pena e Duque de Caxias até o 

Aeroporto, incluindo um a parte em frente a Rodoviária e no Shopping Norte Sul, locais de grande movimento de ônibus, 

passageiros e veículos,  além das principais vias utilizadas para entrada e saída de visitantes e moradores de Campo 

Grande. Atualmente os abrigos instalados nessas vias, estão todos com mais de 10 anos de existência, já não 

comportam mais a quantidade de passageiros, muitos já com problemas estruturais devido aos anos de uso. 
 

Alguns locais os abrigos teriam que ser maiores que o normal, como a Praça do Rádio, Prefeitura, Perpétuo 

Socorro e no início da Duque Caxias, pois nesses locais a concentração de passageiros é muito intensa. 
 

Em contrapartida pelos investimentos na PPP dos Abrigos de Ônibus, a prefeitura liberaria a exploração de 

Totens com relógio e temperatura padrões também, no centro, Duque de Caxias, Orla Morena, Zahran com Costa e 

Silva, Rodoviária, Parque das Nações, Via Park, Mato Grosso e Sóter, modelo como demonstrado abaixo, empregados 

também em São Paulo. 

 
 

Já os abrigos atualmente utilizados nas avenidas Duque de Caxias e Afonso Pena, seriam reformados e 

transferidos para a Avenida Ceará. 



A ideia aqui é reunir a comunidade Japonesa para criação de uma “praça monumento” na avenida Ministro João 
Arinos, região leste da cidade. Juntamente a patrocinadores, prefeitura e comunidade japonesa, seria criada ali a 
PRAÇA OKINAWA, homenagem ao povo japonês que contribuiu com a colonização e costumes de nossa cidade. 
 

 

A praça monumento terá uma calçada larga ao centro da área acima, inicio da Avenida Ministro João Arinos, 
com a transferência e instalação do portal alusivo a cultura japonesa existente na Rua dos Barbosas no centro da cidade, 
conforme foto abaixo, instalando-o bem na esquina com a Rua Butiá, inicio da futura calçada. 

 

 

 

 

 

 



A calçada teria em torno de 80 metros de comprimento, chegando a uns 30 metros próximo a torre de energia 
existente na outra ponta do canteiro, sendo ali instalado outro portal, desta vez coberto com telhados típicos da 
arquitetura do Japão e com mensagens inscritas em japonês, como demonstrado na próxima foto: 

 

 
 
Já entre um portal e outro, nas duas margens da calçada seriam instalados postes e luminárias idênticas aos do 

bairro da Liberdade em São Paulo, mais simbólicas e remetidas a uma região e povo do Japão no Brasil, com bancos e 
lixeiras para contemplação dos monumentos, além de paisagismo com flores e árvores baixas, mas que façam sombra. 

 

 
 
 

A prefeitura também ficaria encarregada de recuperar o pavimento da via nos dois sentidos (recapear), desde o 
supermercado Extra até uns 50 metros após as ruas Butiá e Antônio Pinto Barros, além de implantar faixas e sinalização 
horizontal e vertical no entorno, medidas que venham contribuir para o embelezamento e segurança do local. 

Os postes de iluminação atuais instalados nas bordas do grande canteiro, seriam substituídos por postes com 
iluminação dupla mais baixos, como os da avenida Zahran, ou como no modelo da próxima foto, já com iluminação led, 
iluminando então a via e o canteiro ao mesmo tempo. Já o postes substituídos, seriam realocados e transferidos para 



avenida Ernesto Geisel entre o Horto Florestal e Shopping Norte Sul, visto que nesta via há postes do mesmo porte, e 
até mesmo substituindo outros que já foram retirados devido a acidentes. 

 
 

           Postes Sugeridos para substituírem os atuais nas bordas. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Aqui já trabalharemos com a criação de uma “praça monumento” alusiva a cidade de Campo Grande, um 

espaço de lazer com ótimo paisagismo, flores, árvores, plantas, bancos para contemplação e lixeiras, além do principal 
que será o monumento, onde as pessoas tirão fotos e divulgarão a cidade para os quatro cantos do mundo 
espontaneamente.  

O local será no grande canteiro da confluência entre as vias Duque de Caxias e Lúdio Coelho, local onde foi 
construído um relógio de flores que nunca funcionou, que também já é um monumento alusivo a cidade de Viña Del Mar 
no Chile. 

 

 
 



 
 
A ideia é a remoção total do tal relógio de flores que nunca funcionou, substituindo-o por um pequeno lago 

artificial no formato oval com águas limpas, e bem no meio um canteiro estreito para sustentação de letras caixas 
gigantes com no mínimo 2,5 metros de altura, em estrutura de metalon revestida de ACM, com os dizeres EU AMO 
CAMPO GRANDE, onde o AMO será substituído por um coração. 

 

 
 
 As letras serão revestidas com ACM branco, mais fácil de identificar de longe e no período noturno, 
principalmente com a iluminação, ficando o coração revestido na cor vermelha. O material ser revestido de ACM é uma 
sugestão, pois este material emprega maior beleza e durabilidade ao material exposto e divulgado. 
 

A iluminação do monumento ficaria por conta de refletores led instalados com suportes sob a água em direção 
ao monumento, além de postes duplos baixos já com iluminação led, como os da Zahran, com iluminação da via e ao 
mesmo tempo iluminação para dentro do canteiro, por toda a extensão do mesmo na confluência, utilizando os postes 
atuais para a substituição de outros que foram danificados ou arrancados por acidentes por toda extensão da Lúdio 
Coelho. 
 
 

 
 

 Com certeza, esse seria o monumento mais visitado de Campo Grande por moradores da cidade, visitantes e 
turistas, que passariam para tirar uma foto e contemplar a vista, justamente a caminho do aeroporto, e assim divulgarem 
a imagem para o mundo. 
 
 
 
 
 



 
Até hoje, nenhuma das rotatórias adotadas pela iniciativa privada dispuseram de bons investimentos em 

paisagismo, com mais plantas e flores, assim como foi feito recentemente no canteiro da Afonso Pena e rotatória da 
Mato Grosso com Via Park. 

As empresas que adotam as áreas limitam-se apenas a limpeza do lugar e algumas nem isso, com a condição 
de colocar uma placa padrão de publicidade na área. 

A ideia é convocar essas empresas que adotaram as rotatórias abaixo listadas para o Programa CG mais Bela, 
que visa um novo paisagismo para as rotatórias mais movimentadas da cidade, localizadas em bairros mais centrais, 
com a implementação de novas ideias para essas rotatórias, até mesmo mais ousadas com plantas e flores, como nos 
modelos abaixo, além da troca da grama assim que necessário. 

 

  
 

 
 

 Rua Joaquim Murtinho com Eduardo E. Zahran 

 Avenida Ceará com Joaquim Murtinho 

 Eduardo E. Zahran com Costa e Silva 

 Avenida Ceará com Cel. Antonino 

 Rua 14 de Julho com Rachid Neder 

 Rua 14 de Julho com Mascarenhas de Moraes 

 Avenida Ernesto Geisel com Rachid Neder 

 Avenida Ernesto Geisel com Euler de Azevedo 

 Rotatória Afonso Pena com Duque de Caxias 
 
 
 
 



Nessas grandes rotatórias além da troca do paisagismo feito pelas empresas que adotam o local, a prefeitura 
investiria em iluminação com a instalação de poste central no caso de rotatórias médias e de quatro postes quando 
grandes, já com iluminação led, além da reforma do meio fio e do pavimento da via em seu entorno quando ele está todo 
remontado e ondulado, como é caso da rotatória da Zahran com a Joaquim Murtinho por exemplo. 

 

 
 

 
O programa também se estenderá por rotatórias pequenas e canteiros das regiões mais centrais da cidade, 

como as listadas abaixo: 
 

 Rotatórias da Rodolfo José Pinho 

 Canteiros da Avenida Mato Grosso no Centro (Pedro Celestino e 14 de Julho) 

 Canteiros da Furnas com Via Park 

 Rotatórias da Rua Jeribá 
 

Algumas dessas pequenas rotatórias, as empresas que adotam a mesma não limpam as alças, como é o caso 
na Rodolfo José Pinho ondem aparam a grama da rotatória e deixam essas alças sujas. Também é necessário a 
prefeitura recompor o meio fio, além do pavimento que se encontra remontado em algumas, como na Jeribá com Ricardo 
Brandão por exemplo. 
 

Além das Rotatórias e Canteiros, dois monumentos mais antigos da cidade também receberiam atenção da 
prefeitura, com limpeza, reforma quando necessário e um ótimo paisagismo para deixa-los mais pujante do que nunca:  
 

 Monumento Carro de Boi 

 Praça das Araras 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


