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PROPAM assina
      NOVOS CONVÊNIOS
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Acontece na praça 
Orla Morena se consolida 
como ponto turístico e 
atrai centenas de pessoas 
nos seus eventos. 
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Adote uma praça 
Conheça a Praça do Bairro 
Coophafé e República da 
Bolívia, pontos de encontro 
e cultura para a comunidade. 
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Expediente

Conheça o PROPAM

 O Programa de Parceria Municipal (Propam) foi 
criado há 16 anos e é coordenado pelo Instituto Muni-
cipal de Planejamento Urbano (Planurb). Seu objetivo é 
ajudar a prefeitura na manutenção de praças, canteiros 
e rotatórias, por meio de uma aliança com a iniciativa 
privada. Em contrapartida, quem adota um espaço pú-
blico, além de mostrar uma imagem positiva, pode di-
vulgar sua publicidade no local.
 Para Marta Martinez, diretora-presidente do Pla-
nurb, a ideia que motivou o projeto foi pensar que os 
moradores, empresários ou associações do entorno de 
uma área poderiam apadrinhá-la, ajudando a prefei-
tura a deixar a cidade mais bonita. “Essas áreas verdes 
têm um papel social muito importante, pois melhoram 
a qualidade de vida do local. Todos saem ganhando 
com as parcerias”, reforçou Marta.

 Atualmente, são mais de 80 parceiros, mas ainda há alguns espaços públicos na espera, como 
por exemplo, a Praças Penélope Calarge, Praça da Figueira, Praça Antônio Carlos Martins, Praça Vila 
Rica e outras que serão apresentadas nesta edição do jornal Praça Viva. “Essa parceria é uma maneira 
de exercer a cidadania e contribuir para uma cidade melhor. São pessoas que se preocupam com o 
meio ambiente e valorizam essas ações”, explicou a coordenadora do programa, Maria Magali Araú-
jo, destacando ainda que por meio dessa iniciativa, a Prefeitura Municipal de Campo Grande reduz 
os gastos com manutenção e pode direcionar estes recursos para outros investimentos.
 Qualquer pessoa, empresa ou instituição pode adotar uma área pública, ou até mesmo com-
partilhá-la. O convênio é firmado por dois anos, podendo ser renovado. Os interessados podem en-
trar em contato pelos telefones 3314-5171 ou 3342-8822 e obter detalhes sobre as áreas disponíveis.

Quem pode participar?
Organizações não governamentais, 
instituições, empresas ou até mesmo 
pessoas físicas podem participar do 
Propam.

Como adotar?
Basta entrar em contato pelos telefo-
nes 3314-5171 ou 3342-8822 e falar 
com a coordenadora do programa, 
Maria Magali Araújo.

Denúncias:
No artigo 163, do Código Penal Bra-
sileiro, danos causados ao patrimô-
nio público são considerados crime 
e o autor do delito estará sujeito à 
prisão e multa. Sendo assim, se você 
observar ações de depredação, ligue 
para 199.

Editorial

Publicação anual da Prefeitura Municipal de 
Campo Grande-MS, por meio do Instituto 
Municipal de Planejamento Urbano - PLANURB
Rua Hélio de Castro Maio, 279 - Jardim Paulista
Campo Grande-MS • Fone: (67) 3342.8822

NELSON TRAD FILHO
Prefeito Municipal

MARTA LÚCIA DA SILVA MARTINEZ
Diretora-Presidente do Instituto Municipal de 
Planejamento Urbano - PLANURB

Colaboração:  SUPERINTENDENCIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL - SCS
Jornalista Responsável:   BRUNA MORALES • MTE 942/MS
Coordenadora do PROPAM: MARIA MAGALI ARAÚJO
Tiragem: 2.000 exemplares
Críticas e Sugestões: planurb@planurb.capital.ms.gov.br

A Praça do Peixe fica na Avenida Bom 
Pastor e está sendo revitalizada. 

Seja parceiro dessa área!

 Nesta edição do jornal Praça Viva, conheceremos áreas públicas que são 
muito mais do que simples praças. Na verdade, são verdadeiros pontos de 
encontros, lazer, cultura e também de saúde (sim, saúde; confira matéria da 
página quatro). Talvez por terem todas essas características sociais, é que as 
praças despertam sempre uma atenção especial nas pessoas. 
 E é exatamente esse sentimento que move os parceiros do Programa de 
Parceria Municipal (Propam): zelar pelo espaço público, beneficiando, princi-
palmente, a comunidade.  O objetivo central é buscar alternativas para man-

ter essas áreas em boas condições, para que as pessoas possam 
usufruir da melhor maneira possível. 

 Como exemplos de praças bem cuidadas pe-
los nossos parceiros, temos a Praça Jornalista João 

Saldanha, 1º de Maio, Professora Luisa Widal Bor-
ges Daniel, Praça da Associação Luso-Brasileira 
de Campo Grande, dentre outras.
 Aproveite a leitura do jornal e conheça mais 

detalhes do programa, assim como os locais que 
ainda precisam de parceria e as atividades de-

senvolvidas em algumas áreas públicas da Cidade 
Morena.

A importância social da praça
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Parceiros cuidam do espaço público e a 
comunidade ganha lições de cidadania
 Fizemos uma rápida entrevista com dois parceiros do Programa de Parceria Municipal (Propam). Um de-
les está no programa há muito tempo e o outro chegou há dois anos. Como representam segmentos bem 
distintos, você poderá conhecer dois pontos de vista, o que os levou a participar do programa e as experiências 
de cada um. Após a leitura, quem sabe você se motiva a adotar um espaço público?

Propam: Por que decidiu fazer parte do programa?
Ariosto Barbieri: Acreditamos que esta é a melhor maneira de exercer nosso pa-
pel de cidadãos responsáveis pela harmonia da cidade. Se cada um cuidar do 
seu entorno, como se fosse uma extensão de sua casa e escritório, a cidade será 
muito melhor. Muitos acreditam que o que é publico não é de ninguém. Ao con-
trário, nós queremos reforçar o conceito de que o espaço público é de todos. Nós 
podemos usufruir, mas também devemos cuidar.

Propam: Quais melhorias você já realizou no espaço?
AB: Além de pavimentar e realizar a jardinagem, criamos uma placa que é trocada 
mensalmente. Nesta placa, divulgamos frases motivadoras, que causam um im-
pacto positivo em todas as pessoas que passam por ali. 

Propam: Como funciona o trabalho com essas frases motivadoras?
AB: No decorrer de todos esses anos, já utilizamos a placa para fazer campanhas 
de cidadania, conscientização para algumas causas, comemorações de datas, ho-
menagens, etc. Nossa intenção é fazer com que as pessoas que passem por ali 
façam algum tipo de reflexão. Atualmente, nossa placa faz uma homenagem ao 
filósofo moderno Marshall McLuhan, por ocasião de seu centenário: “Não exis-
tem passageiros na espaçonave terra. Somos todos tripulação”. Ou seja: todos 
nós somos responsáveis pelos rumos do nosso planeta e o que fazemos, dizemos 
e criamos tem impacto sobre todo o resto.

Propam: Durante todo o tempo de parceria, qual a diferença que você per-
cebeu em relação à publicidade? 
AB: As pessoas reparam - e muito! Quando falamos que fazemos parte da equipe 
da Agilita é comum ouvirmos “Puxa, adoro as mensagens que vocês colocam na 
praça!”, ou “Essa frase serviu pra mim.” Também é comum recebermos sugestões 
de frases. Uma vez fizemos um concurso pela internet, em que as pessoas man-
davam sugestões. A frase vencedora foi veiculada e o vencedor teve seu nome 
creditado e ainda ganhou uma camiseta do projeto.

Propam: Por que você acha importante continuar participando do Propam?
AB: Acreditamos que este é um projeto que só acrescenta. Cuidamos do que usufru-
ímos, interagimos com os cidadãos e damos visibilidade à nossa marca. Gostamos 
tanto do projeto que pretendemos estendê-lo à praça que fica em frente à agência.

Propam: Como conheceu o Propam?
Fabrício de Moura Santos: Despertei o interesse após ver algumas áreas públicas com 
placas de algumas empresas. Após isso, busquei informações sobre o programa.

Propam: Qual foi o critério de escolha do espaço público? 
FS: Uma área em frente a uma de nossas escolas Wizard estava abandonada e 
trazendo vários problemas de saúde e também de trânsito. Visando melhorar a 
região em todos estes aspectos, decidimos adotar a área.

Propam: Sendo a Wizard uma escola de idiomas, com alunos de várias ida-
des, em quê essa iniciativa pode contribuir?
FS: Pode contribuir para a imagem social da escola, mostrar que estamos preo-
cupados com a conservação da região em que trabalhamos, pois além de ensi-
narmos idiomas, temos um compromisso com a formação social de cada aluno.

Propam: Há algum projeto em especial para a área? 
FS: O projeto já foi previamente aprovado pelo Planurb (Instituto Municipal de 
Planejamento Urbano). Há regras a serem seguidas para o paisagismo, como por 
exemplo, a utilização de plantas adequadas para o espaço e que, além de me-
lhorar o visual, também podem colaborar com a saúde de uma forma geral. Por 
exemplo, a planta citronela é repelente, contribuindo assim para manter o mos-
quito da dengue bem longe!

“Todos nós somos 
responsáveis pelos 

rumos do nosso 
planeta”

Ariosto Barbieri
Agência de publicidade Agilità
Parceiro desde 1994, quando 

iniciou o Propam

“Temos um compromisso 
com a formação social de 

cada aluno”

Fabrício de Moura Santos 
Escola de idiomas Wizard 

Parceiro desde agosto de 2009

A Wizard cuida da praça e toda comunidade é beneficiada 
com um local apropriado para o lazer.

Adotado há muitos anos, espaço público cuidado pela 
Agilitá causa reflexão a quem passa por ali. 
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Academias ao ar livre
Investimento em qualidade de vida 
e saúde para a população

 Em 2010, o prefeito da capital teve a infor-
mação que em Maringá, no norte do Paraná, havia 
academias ao ar livre para a comunidade. E para 
conhecer essa iniciativa, Nelson Trad Filho enviou 
o diretor-presidente da Fundação Municipal de Es-
portes (Funesp), Carlos Alberto de Assis, até a cida-
de, onde ele visitou a fábrica e aprendeu como fun-
cionava o projeto. Retornando a Campo Grande, 
buscou parceria com a Unimed e instalou as cinco 
primeiras academias ao ar livre da Cidade Morena. 
Em seguida, a Secretaria Municipal de Saúde Públi-
ca (Sesau) adquiriu e instalou mais dez.

 “As academias ao ar livre também são conhe-
cidas como Academias da Terceira Idade (ATI). Esse 
ano, já instalamos três, somando oito em parceria 
com a Unimed. A vantagem é que as pessoas ga-
nham em qualidade de vida”, afirmou Carlos. 
 Para o diretor-presidente da Unimed Campo 
Grande, Paulo de Tarso Crozara Alves, a medicina 
preventiva é o objetivo dessa parceria. “Qualidade 
de vida significa ter uma alimentação adequada, 
atividade física regular, realização de consultas 
médicas, exames preventivos periódicos e o culti-
vo de relações afetivas”.
 Segundo a Secretaria Municipal de Planeja-
mento, Finanças e Controle (Seplanfic), serão in-
vestidos R$ 480 mil em 12 novas ATI´s, que ficarão 
nas seguintes localidades: Praça do Peixe (Vilas-
boas); Praça da COHAB (Conjunto Universitário); 
Praça da Figueira (Imbirussu-Serradinho); CCI – 
Centro de Convivência do Idoso Edmundo Scheu-
neman (Vila Piratininga); Parque linear do Cabaça 
(Vila Carlota); Praça Maria Aparecida Pedrossian; 
Orla Morena; Praça Caiçara; Praça do Bairro Coo-
phafé; Centro Olímpico de Campo Grande (Vila 
Nasser); Praça do Estrela do Sul e Parque Tarsila 

do Amaral (Vida Nova).
 “O objetivo dessas instalações é propor-
cionar aos campo-grandenses mecanismos 
para uma vida saudável, aprimorando a saúde 
com qualidade de vida. Esses conjuntos são 
compostos por aparelhos específicos para a 
terceira idade, feitos com a preocupação de 
não provocar lesões”, explicou o secretário de 
Planejamento, Finanças e Controle, Paulo Sér-
gio Nahas, ressaltando ainda que até o final 
do mandato, Campo Grande terá mais 100 
academias.

Programa “Viver Legal”
Sesau utiliza as academias ao ar livre 
para desenvolver trabalho de saúde preventiva 
 O “Viver Legal” é um programa de atividade 
física implementado pela Secretaria Municipal de 
Saúde Pública (Sesau) desde 2006. São mais de 40 
Unidades Básicas de Saúde (UBS) com profissionais 
de educação física fazendo parte das equipes mul-

tidisciplinares, que 
orientam a popu-
lação na preven-
ção das chamadas 
doenças crônicas 
não transmissíveis 
(DCNT), como por 
exemplo: doenças 
cardiovasculares, 
respiratórias, dia-
betes e etc. 
 “Apenas al-
gumas UBS têm 
espaço para as 
academias (ATI´s). 
Por isso, sempre 
buscamos as pra-

ças, lá tem mais espaço e podemos desenvolver 
nosso trabalho nas ATI´s e nas pistas de caminha-
da”, explicou Enelita Mazon, gerente técnica do 
programa, que já constatou uma maior adesão da 
população em relação à atividade física e, conse-
quentemente, a queda da frequência nos postos 
de saúde. “Agora a ida às UBS fica mais para exa-
mes de rotina”, pontuou.
 Em diversas praças, como a do Cophasul, 
Lagoa Itatiaia e Jockey Club, há um trabalho com 
grupos de caminhada, além de informações so-
bre saúde e como utilizar as ATI´s. “O foco maior 
é a orientação. Durante a caminhada já aproveita-
mos para dar dicas de alimentação e falar sobre os 
benefícios da atividade física. Nosso trabalho é na 
mudança de comportamento das pessoas, pois a 
medicação representa apenas 33% do tratamento, 
o resto é atividade física e alimentação”, destacou a 
Professora Sara Pelicho, que desenvolve o progra-
ma na Lagoa Itatiaia.
 Para Monique Merlone, que mora no entorno 
da Lagoa Itatiaia, as orientações são muito válidas. 

“Desde que eu me mudei, passei a caminhar, pe-
dalar e me exercitar na academia”. Regina Oliveira, 
também moradora do bairro, vai à Lagoa sempre 
que pode e já percebeu melhora na sua saúde. “O 
exercício físico para mim é fundamental. Conse-
gui controlar minha pressão, colesterol e triglicé-
rides”. Marcos Martins Alves também compartilha 
as mesmas conquistas. Há quatro anos praticando 
atividade física, afirma ter ganhado qualidade de 
vida. “A Lagoa é uma extensão da nossa casa e as 
atividades aqui são coisas simples que beneficiam 
toda a população”.

Professora Sara também afere a pressão 
de quem vai até a Lagoa realizar 
atividade física.

A Lagoa Itatiaia está sem parceiro. Entre em contato e ajude 
a manter esse espaço amplamente utilizado pela comunidade.
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 No dia 29 de julho, novos parceiros do 
Programa de Parceria Municipal (Propam) as-
sinaram o convênio com a prefeitura, compro-
metendo-se a cuidar de uma área pública, em 
troca de manter sua publicidade no local.
 Segundo o prefeito, a administração da 
Capital reconhece o esforço dos parceiros em 
manter a cidade limpa. “Vocês que assinaram o 
Propam são corresponsáveis com a prefeitura 
municipal no cuidado dos espaços públicos. É a 
contribuição do cidadão para manter a cidade 
organizada”, reforçou o prefeito.
 O vice-prefeito, Edil Albuquerque, também 
destacou a importância da parceria na manuten-
ção das praças, canteiros e rotatórias. “O Propam 
possibilita o embelezamento da cidade”, afirmou.
 Parceiro há mais de seis anos, Vilmar Go-
mes (Posto Small) adota a rotatória da Rua Spi-
pe Calarge com a Avenida Interlagos, próxima 
ao Rádio Clube Campo, e afirma que participar 
do Propam é uma maneira diferenciada de di-
vulgar seu produto. “Bem no início, aos domin-
gos de manhã, eu e minha esposa plantávamos 
flores e os clientes viam isso e acabavam nos 
trazendo mais clientes!”, comemorou Vilmar.    
 Para João Batista de C. Coelho (Super-
mercado Mister João), presente no programa 
há mais de oito anos, muitas rotatórias ficam 
abandonadas e esse trabalho ajuda muito, pois 
há um cuidado com a jardinagem. “Fica um ver-
dadeiro cartão de visita para o nosso bairro!”, 
garantiu João, que já cuida de uma área na Rua 
do Seminário e assinou outro convênio, para a 
rotatória da Rua Canaã, com Ernesto Geisel.
 E foi justamente essa ideia de deixar os 
lugares mais bonitos e atrativos para a popu-
lação que motivou a criação do Propam, o 
qual é coordenado pelo Instituto Municipal de 
Planejamento Urbano (Planurb). “Todos saem 
ganhando com essa parceria. A prefeitura, 
que consegue parceiros para ajudar a manter 
as áreas públicas. O empresário, que em troca 
desse serviço, passa a contar com um local dife-
renciado para publicidade. E, principalmente, a 
população, a qual é beneficiada com áreas ver-
des bem cuidadas”, detalhou Marta Martinez, 
diretora-presidente do Planurb.
 A valorização do bairro e o conseqüente 
aumento de fluxo de pessoas fez com que o 
Paulo Afonso Franco Freitas (Clinica Veterinária 
Centro) voltasse a procurar o Propam. “Iremos 

cuidar da área verde delimitada pelas ruas Tiju-
ca, Bom Sucesso e Jasmins. Passa muita gente 
por ali e colocaremos nossa publicidade, aju-
dando a manter o local e não deixar juntar lixo”.
 Enquanto há aqueles que estão renovan-
do o convênio, Cleonice dos Santos Damião 
Aredes, presidente da Associação dos Morado-
res do Conjunto Novo Minas Gerais, chega ao 
Propam pela primeira vez e com orgulho, já que 
é a primeira líder comunitária do programa. “Es-
tou muito orgulhosa e quebrando paradigmas 
aqui!”, comemorou, explicando ainda que o in-
teresse em participar foi para ter autonomia em 
relação a área. “Agora podemos fazer melhorias 
e eventos com autorização da prefeitura, pois 
somos parceiros e responsáveis pelo local”.
 À medida que a cidade vai crescendo, no-
vas áreas públicas vão surgindo. Sendo assim, 
é muito importante a colaboração da socieda-

de. “A cada novo grande loteamento aprovado, 
nasce mais um espaço. Por isso, a necessidade 
de parcerias é constante”, explicou a coordena-
dora do programa, Maria Magali Araújo. 
 Um bom exemplo é a área verde em fren-
te à nova rodoviária, a qual foi adotada pelo 
Rotary Clube de Campo Grande São Francisco. 
“Ali é um importante ponto de entrada e saída 
de pessoas. Colocaremos nosso marco e iremos 
divulgar os horários dos nossos encontros, dei-
xando assim nossa marca na comunidade”, dis-
se o presidente José Lotfi Corrêa.
 Caso tenha interesse em se informar so-
bre uma área pública, entre em contato pelos 
telefones 3314-5171 ou 3342-8822. O convênio 
com o Propam é de dois anos e pode ser esten-
dido, além disso, dependendo do tamanho da 
área, ela pode ser compartilhada entre mais de 
um parceiro. 

PROPAM ganha 
      NOVOS PARCEIROS

Ailton Oliveira Santos
“Ailton Vidros”

Carolina Cortez Ferrarezi Testa
“Park – Empreendimentos Imobiliários”

Cleonice dos Santos Damião Aredes
“Ass. dos Moradores do Conj. Novo Minas Gerais”

Fabrício de Moura Santos
“Wizard”

João Batista de C. Coelho 
“Supermercado Mister João”

José Lotfi Corrêa
“Rotary Clube de Campo Grande São Francisco”

Paulo Afonso Franco Freitas 
“Clinica Veterinária Centro”

Vilmar Gomes 
“Posto Small”
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Praça do 
Bairro Coophafé

Amplo espaço verde para a 
comunidade aproveitar
 A Praça do Bairro Coophafé é delimitada pela Rua das Garças, Rua Ca-
dênio, Tolueno e Selênio e fica localizada próxima a rotatória da Avenida 
Mato Grosso com a Via Parque. 
 Possui quadra poliesportiva, pista de caminhada e espaço para con-
templação, sendo uma importante área para a comunidade, que a utiliza 
para encontros, rodas de tereré e até mesmo para realizar eventos, carac-
terizando-se assim como uma importante área pública para o bairro. 
 “Essa praça é muito bonita e foi totalmente revitalizada. O bacana é 
que por ser um espaço grande, pode ser dividido entre mais parceiros”, 
destacou a coordenadora do Programa de Parceria Municipal (Propam), 
Maria Magali Araújo.
 Vale lembrar que quando você adota uma área pública, é permitido 
colocar placas de publicidade no local. 

Praça República da Bolívia
Cultura e entretenimento
 Em 2005, a Prefeitura Municipal de Campo Grande homenageou os bo-
livianos denominando a área pública da Rua das Garças com a Rua Barão da 
Torre como “Praça República da Bolívia”. Na época, o então Consul Antônio Ma-
riaca queria um espaço onde se pudesse ter lazer, cultura e entretenimento.
 “Eu fazia saltenhas e o Mariaca falou para vendermos na praça. Fazíamos 
isso aos domingos e logo ele também começou a levar o grupo Masis Brasil 
de músicas folclóricas da Bolívia. Fomos procurar apoio da Fundac (Fundação 
Municipal de Cultura) e cada vez mais o evento foi crescendo”, lembrou Dione 
Zurita Cruz, funcionária do Consulado da Bolívia e uma das organizadoras da 
feira que acontece todo segundo domingo do mês, o “Domingo Cultural na 
Praça da Bolívia”, das 9h às 14h.
 A partir de divulgações na internet, a feira cresceu ainda mais e hoje já é 
esperada com ansiedade, os frequentadores até pedem que o evento aconte-
ça mais de uma vez. “Em agosto, aniversário da praça e dia dos pais, foi muito 
lotado e tivemos que alugar mais cadeiras”, comemorou Ingra Lidia Flores, or-
ganizadora do evento e integrante do grupo de danças folclóricas bolivianas 
T’ikay, (“florescer” na língua quéchua), formado há dois anos e que também se 
apresenta no Domingo Cultural, junto com atrações de música e teatro. 
 A Praça República da Bolívia se consolidou como um importante ponto 
de cultura e confraternização. E sua manutenção, segundo Ingra, tem depen-
dido dos moradores e organizadores da feira. Todavia, você pode ajudar esse 
espaço a se manter sendo um 
parceiro. Pense nisso e entre 
em contato pelos telefones: 
3314-5171 ou 3342-8822. 

Praça do Bairro Coophafé - Muito verde para a contemplação 
da comunidade.

A Praça do Bairro Coophafé foi revitalizada em setembro de 2010.

Moradores do bairro encontram na praça espaço 
adequado para caminhada e lazer.

A praça ainda tem pista de caminhada, 
bancos e muitas árvores.

Apresentação do grupo de danças folclóricas bolivianas 
T’ikay no “Domingo Cultural na Praça da Bolívia”.

A feira tem comidas, artesanatos e apresentações
culturais típicas da Bolívia.

ADOTE uma

PRAÇA
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ACONTECE na

PRAÇA
Orla Morena
Investimento em qualidade de vida
 A Orla Morena é um parque linear com pistas de caminhada, aparelhos de 
ginástica, ciclovia, parques infantis e pista de skate. Tem início na rotatória da 
Júlio de Castilho (próximo à Cabeça de Boi) e segue até a Rua Plutão. Foi entre-
gue no final de 2010, possui 2,5 km de extensão e teve investimento de mais de 
R$ 11 milhões.
 “A Orla Morena faz parte do principal corredor cultural do Plano de Revita-
lização do Centro, que ainda tem alguns pontos em obras, como por exemplo, 
a segunda etapa da Orla, da Rua Plutão até a Eça de Queiroz, a revitalização da 
Estação Ferroviária e a Orla Ferroviária, da Avenida Mato Grosso até a Afonso 
Pena. A finalidade é preservar a memória, o valor histórico e cultural da ferrovia”, 
destacou Marta Martinez, diretora-presidente do Instituto Municipal de Plane-

jamento Urbano.
 O local se 
transformou em 
um importante 
ponto de encontro, 
tanto de pessoas 
da região como 
também de outros 
pontos da cidade. 
O principal obje-
tivo é aproveitar a 
área para a prática 
esportiva e entre-
tenimento. 
 “Eu venho 

de vez em quando caminhar e se tem feira, eu já aproveito, pois as verduras são 
sempre novinhas. Essa região estava precisando de um lugar assim. É ótimo e 
está muito bem cuidado”, reforçou Celi Leal, moradora do bairro São Francisco, 
que sempre leva o filho até a Orla para aproveitar as atrações culturais. 
 O estudante Diego Willer Bao Pereira vai pedalando para a Orla, ponto de 
encontro dos amigos. “Tudo é novo, tem uma energia boa e pessoas legais. Pe-
dalo com amigos, porque pedalar sozinho não tem graça”. 
 Dessa maneira, devido ao alto fluxo de pessoas, rapidamente a Orla More-
na também se configurou em um palco de eventos fixos. Veja o cronograma:
 

 Para o coordenador da 
Divisão de Esporte e Lazer 
da Funesp, José Eduardo 
Amâncio da Mota, a ideia 
é oferecer à comunidade 
uma atividade que possa 
melhorar o condiciona-

mento físico, trazendo mais saúde e 
qualidade de vida. “As aulas são reali-
zadas na arena, ao lado da feira livre e 
dura 60 minutos. Geralmente mais de 
100 pessoas participam das aulas do 
Movimente-se e esse público é bem 
variado”, afirmou Mota. Além dessa 
atividade, toda última quarta-feira do 
mês acontece o “Orla Fitness”, onde vá-
rias academias da cidade são convidadas e dão aulas bem diferenciadas. 
 A professora do Projeto Movimente-se Sabrina Angoleri descreve que 
os exercícios melhoram a capacidade aeróbica, contribuem para a perda de 
peso e trabalham a musculatura. “Temos um público fiel de mais ou menos 
60 pessoas e muitos me falaram que já perderam de cinco a seis quilos”, co-
memorou Sabrina, reforçando que as aulas são uma ótima alternativa para 
quem não pode pagar academia.  
 Paralelamente, as atividades culturais são gerenciadas pela Fundac e 
os interessados em realizar algum evento, devem encaminhar ofício para a 
Fundação, descrevendo as características e objetivos. Com presença fixa no 
calendário, a “Quinta Cultural na Orla” leva sempre uma atração teatral ou 
musical, aproveitando o espaço para apresentar arte de qualidade. 
 Segundo Jair de Oliveira, diretor do Grupo Teatral Unicórnio, a ideia 
de preencher o espaço com lazer e cultura é ótima e proporciona um maior 
contato entre artista e comunidade. “Às vezes, fica difícil para as pessoas se 
deslocarem até o teatro, então ter apresentações em um espaço como esse 
é muito bacana”, explicou Jair. 

 Por toda sua estrutura, 
atrações e movimentação, 
a Orla Morena já é um car-
tão postal de Campo Gran-
de e precisa de parceiros 
para se manter sempre bo-
nita. Sendo assim, entre em 
contato com o Programa 
de Parceria Municipal (Pro-
pam) e obtenha mais infor-
mações sobre os benefícios 
de se tornar um parceiro.  

2ª feira, 
às 19h

Comunidade se une para rezar o terço, organizado pela 
Dona Vicentina, moradora da região.

2ª e 4ª feira, às 
18h

Projeto Movimente-se, organizado pela Fundação 
Municipal de Esporte (Funesp).

Última 4ª feira 
do mês, às 18h

Orla Fitness – Funesp.

 5ª feira Feira Livre
5ª feira, às 

19h30
Quinta Cultural na Orla - Fundação Municipal de 
Cultura (Fundac).

O 1º Campeonato de BMX Street Park foi realizado em agosto, na 
pista de skate da Orla.

Toda quinta-feira tem feira livre com 
barraquinhas variadas.

Grupo Teatral Unicórnio participou da “Quinta Cultural na 
Orla” com a peça “A Vassoura da Bruxa”.

Projeto Movimente-se traz atividade física 
gratuita para a comunidade.
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PRAÇA VIVA - Informativo do Programa de Parceria Municipal - PROPAM

• Agilitá Propaganda e Marketing LTDA 
• Agrotaju Produtos Agropecuários LTDA 
• Ailton Vidros LTDA-ME
• Anovitex – Comércio de Roupas LTDA
• Apoio Agropecuária Comércio Representa-

ções LTDA
• Arantes & Lima Automóveis LTDA
• Associação Atlética – Escolinha do Pezão
• Associação da Família Resende
• Associação de Moradores Conjunto Novo 

Minas Gerais
• Associação Desportiva Comunitária e Cultu-

ral Felicidade Absoluta 
• Associação Luso Brasileira Clube Estoril
• Auto Nível – Transporte de Veículos LTDA
• Bebi Festas – Com. de Bebidas LTDA
• Bonatto & Cia. LTDA
• Brito e Lima LTDA 
• Cantina Romana
• Carli & Cia. LTDA
• Clínica Veterinária Centro Oeste de Adestra-

mento S/S LTDA
• Colégio ABC de Educação Infantil 
• Colégio Militar de Campo Grande
• Comércio de Papel Buracão LTDA 
• Companhia Brasileira de Distribuição 
• Cosméticos Energia LTDA
• CPB – Importadora e Exportadora LTDA 
• Cruz e Cruz – Levi Drogaria LTDA
• Damha Empreendimentos Imobiliários LTDA
• DDSul – Saneamento Ambiental LTDA 
• Dias Locações LTDA
• Dixer Distribuidora de Bebidas S/A
• Drogaria Farmalife
• Edifício Jardins do Parque
• EM Saad ME
• Empire Orto Center
• Empório Garça
• Empresa Línea Colchões
• Empresa Metta Agrocenter LTDA
• Escape Center LTDA
• Escola Paulo Freire
• Escritório de Advocacia - Luíza Cristina P. 

Fonseca
• Ferragem Alvorada LTDA

• Futebol Center LTDA
• Golden Class
• Gomes Segurança LTDA – ME 
• Grama Pontal LTDA
• Grupo Pharmacêutica LTDA
• HEDGE – Desenvolvimento Urbano LTDA
• Instituto da Visão do MS LTDA
• Instituto de Educação Harmonia LTDA
• Instituto Eduardo Ayub
• Irmãos Batistela LTDA
• Jéferson Ferreira Sandim
• Job Gimenes Gutierres
• JV – Com. e Rep. LTDA
• MC de Souza Mercado
• Khalil Carnes
• M2 Comunicação LTDA
• Microhouse LTDA
• Nivaldo José Ijano
• Onevaldo Lemes de Castro 
• Panificadora Boa Vista LTDA – ME
• Park - Empreendimentos Imobiliários LTDA
• Paróquia São João Bosco 
• Pit Stop – Centro Automotivo
• Portal MS – Soluções para Internet LTDA
• Posto Capital LTDA
• Posto Emanuele Locatelli LTDA 
• Posto Gomes e Bazzo LTDA
• Raffi & Raffi – Veículos LTDA
• Raphael Perez Scapulatempo
• RBSTOCCO EPP Morana Acessórios
• Real H – Nutrição e Saúde Animal
• Roberto Peres Lopes
• Rotary Clube de Campo Grande São Francisco
• Santo Estanislau – Empreendimentos Imo-

biliários LTDA - ROSSI
• Santocar – Rep. Mec. Veic. Automotores
• SELETA – Sociedade Caritativa e Humanitária
• Seven - Administração e Participação LTDA 
• Sistema Educacional Avant Garde LTDA 
• Supermercado Gaucho
• Supermercado Mister Junior LTDA
• Total Serviços Gerais LTDA
• UCDB – Universidade Católica Dom Bosco
• Voyal – Representações Com. LTDA
• Wizard – Escola de Idiomas

Parceria Apoio Agropecuária

Parceria Brito e Lima

Parceria ROSSI

Parceria Pharmacêutica


