
CAMPO GRANDE-MS

                 C I T Y        T O U R

" C i d a d e  M o r e n a "

Organização      Apoio

Distribuição
Gratuita!

https://www.munamundi.com.br/
http://abav.com.br/ms
https://www.visitpantanal.com/


O QUE É CITY TOUR?

VAMOS SER TURISTAS RESPONSÁVEIS

"A palavra no inglês significa ´Passeio pela Cidade´, momento em que as pessoas
(turistas, visitantes e moradores) visitam a pé (walkingtur), de bicicleta (biketur), de
carro, van, ônibus ou qualquer outro meio de transporte os atrativos turísticos 
representados pelo   patrimônio cultural (comida, música, dança, artes
plásticas/visuais, artesanato, etc), histórico (museus, monumentos, casarões, etc)
e ambiental (parques, florestas, reservas biológicas, rios, mares, lagos, montanhas,
etc), podendo ser levadas e ou acompanhadas por parente e ou amigos
voluntários, mas o mais recomendado é a contratação de um profissional    GUIA
DE TURISMO, ou MONITOR para o interior do atrativo" (Muna).

https://www.dictech.com.br/dicionario/termos-tecnicos/turismo/significado-de/atrativo-turistico/
https://www.eumed.net/rev/turydes/15/valorizazao-patrimonio.html
https://www.comalma.com.br/confira-3-diferencas-basicas-entre-arte-e-artesanato/
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L8623.htm#:~:text=LEI%20N%C2%BA%208.623%2C%20DE%2028%20DE%20JANEIRO%20DE%201993.&text=Disp%C3%B5e%20sobre%20a%20profiss%C3%A3o%20de,%C3%A9%20regulado%20pela%20presente%20Lei.
http://www.turismo.gov.br/legislacao/?p=117


"No dia-a-dia andando pelas ruas a história vai surgindo. Só

descobre quem anda, quem respira e quem consegue ver a

cidade morena, que é mais que morena, é índia, é Brasil, é mato,

é latina, cosmopolita e é acima de tudo, brejeira. Descubra tudo

isso de uma forma simples: 

OLHANDO E VISITANDO OS SEUS ENCANTOS!" 

(Homenagem a 'Ana Elisa de Oliveira'/SEMCE (1990*), autora)



HISTÓRIA DE

CAMPO

GRANDE-MS

Parque das Nações

Indígenas.

Foto: Visit MS



Cidade Morena

Por causa da cor de sua

terra (roxa ou vermelha),

recebeu o apelido de

‘Cidade Morena’.

Fotos: PMCG

http://portal.capital.ms.gov.br/arca/canaisTexto?id_can=4091
http://portal.capital.ms.gov.br/arca/canaisTexto?id_can=4091


CAMPO GRANDE

“Foi fundada por José Antônio Pereira vindo de Monte Alegre (MG) em 1872, quando acampou no local
“Mato Cortado” onde hoje é o Horto Florestal, às margens dos córregos Prosa e Segredo, com interesse
de criar gado nos campos de pastagens nativas e de águas cristalinas da região dos cerrados. Voltou
para MG e retornou dia 14 de agosto de 1875 com sua família (esposa e oito filhos), escravos, além de
outros (num total de 62 pessoas). É capital do estado de Mato Grosso do Sul a partir de 1977, quando o
então estado de Mato Grosso (MT) foi dividido pelo General Ernesto Geisel. Está localizada em região de
planalto, seus córregos e rios fazem parte das bacias hidrográficas do Rio Paraná e Rio Paraguai, com
população estimada em 895.982 pessoas e área de 8.082,978 km² (2019), sendo o terceiro maior e mais
desenvolvido centro urbano da Região Centro-Oeste do Brasil e o 22º município mais populoso do Brasil
em 2018, segundo o IBGE” (Wikipédia e Muna).

Saiba mais! Epaminondas bisneto.

Localização. Universo: Grupo Local, Galáxia: Via Láctea, Sistema: Solar, Planeta: Terra, Continente:
Americano - América do Sul, País: Brasil, Estado: Mato Grosso do Sul, Cidade: Campo Grande.

https://pt.wikipedia.org/wiki/Campo_Grande
http://www.campograndems.net/historia.html
https://www.google.com/maps/place/Campo+Grande,+MS/@-20.4810437,-54.7756201,11z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x9486e6726b2b9f27:0xf5a8469ebc84d2c1!8m2!3d-20.4697105!4d-54.6201211


SÍMBOLOS MUNICIPAIS
"Poder, Prosperidade e Altruísmo"

"A Coroa Mural  classif ica a cidade em sede de

Comarca.  A águia s imbol iza poder,  prosperidade e

altruísmo.  O berrante lembra a pecuária .  As duas

faixas representam os córregos Prosa e Segredo.

As 8 cruzes representam a coragem e valent ia

dos pioneiros.  A fa ixa azul  enaltece os anos:  1872

(Fundação do Arraial )  e 1899 (elevação à

categoria de Município) "  (Wikipédia) .  Saiba mais!

"O Brasão, no centro da bandeira, simboliza o

Governo Municipal. O retângulo (Amarelo), a cidade

de Campo Grande. As faixas (Amarelas/Vermelhas)

simbolizam o Poder Municipal que se irradia, como

os raios do sol para todos os quadrantes e as oito

figuras geométricas (Azuis), as regiões rurais do

Município" (Wikipédia). Hino de Campo Grande-MS.

http://www.campogrande.ms.gov.br/arca/artigos/brasao-e-bandeira/
https://www.youtube.com/watch?v=fjf13uC5gfk


José Antônio Pereira
& Maria Carolina de

Oliveira
(Fundadores)

1) Antônio Luiz Pereira
& Anna Luiza  de Souza

2)  Belmira Pereira de Souza
& Eugênio da Silva Borges

3) Profa. Junia de Souza
 & Hermelino Lacerda

4)  Milton Marcio de Souza
Lacerda & Norma Abrão

5)  Munier Abrão Lacerda 6)  Youssef Abrão 
e Omar Lacerda (Filhos)

Os fundadores e seus familiares até 6ª geração (2020)

By Muna. Saiba mais!

https://www.campograndems.net/descendentes.html


 MUSEU

JOSÉ

ANTÔNIO
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Foto: PMCG
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“O MJAP está na Fazenda Bálsamo, onde foi residência do  filho mais
velho Antônio   Luiz, casado com Anna Luiza, filha de Manuel Vieira
de Souza. O local foi doado à Prefeitura de Campo Grande pela filha
de Antônio Luiz, dona Carlinda Pereira Contar, em 1966, virando
Museu em 1983. Na entrada encontra-se uma escultura retratando o
Antônio Luiz, a esposa Anna Luiza e a filha Carlinda, de autoria do
artista plástico José Carlos da Silva “Índio”, na década de 80. Em 20
de abril de 1983 foi tombado como Patrimônio Municipal pelo
Decreto Municipal nº 4.934. O Museu José Antônio Pereira faz parte
do Patrimônio de Campo Grande, sendo uma unidade administrativa
da Gerência de Patrimônio Cultural da Secretaria Municipal de
Cultura e Turismo (Sectur). No local encontram-se fotos e imagens
da família, maquete da fazenda, materiais e utensílios, objetos e
artefatos da época, com destaque para o Carroção, Monjolo (hídrico)
e o Engenho de Cana” (SECTUR). 

Saiba mais! FACE.

Localização: Av. Guaicurus, S/N° - Jardim Monte Alegre / 3ª feira à domingo, das 9h às 17h. Sábados,
domingos e feriados das 13h às 17h. SECTUR. Fone: (67) 4042-1313 (ramal 4323). Entrada Franca. Dispõe de
toalete e água.

https://www.google.com/maps/place/Museu+Jos%C3%A9+Ant%C3%B4nio+Pereira/@-20.5346453,-54.6309006,17z/data=!4m5!3m4!1s0x9486e57e25d4d559:0xe386edbed4534558!8m2!3d-20.535228!4d-54.6292805
http://www.campogrande.ms.gov.br/sectur/artigos/museu-jose-antonio-pereira/
https://www.facebook.com/japmuseu


PARQUE 
DAS 
NAÇÕES
INDÍGENAS
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““Inaugurado em 10 de agosto de 1993 é considerado o maior parque
urbano do mundo, com uma extensão de 119 hectares, infraestrutura
para prática de lazer e esporte. Possui uma pista asfaltada de 4.000
m para caminhada, quadra de esportes, pátio para skate e patins.
Tem Arena para shows e apresentações. Cerca de 70% da vegetação
do parque é formada por gramas e árvores ornamentais que fazem
parte do projeto de paisagismo do parque, como jenipapo,
mangueira e aroeira. O córrego Prosa, corta toda a extensão do
parque até formar um lago que possui uma pequena ilha onde
encontra-se a escultura do Índio Guaicurus Cavaleiro. O parque tem
seis entradas diferentes, cada uma leva o nome de algumas
populações indígenas que ocupam o território de Mato Grosso do
Sul, tais como a Guarany, Kaiowá, Nhandeva, Kadiwéu, Terena e
Ofaié” (Wikpédia). 

Saiba mais 1 e 2!

Localização: Altos da Avenida Afonso Pena, n°. 7.000 (Leste)/Abre diariamente das 6h às 21h. IMASUL.
Fone: (067) 3326-2254. Entrada Franca. Dispõe de toaletes. Ambulantes com alimentos e bebidas servem
do lado de fora.

https://www.google.com/maps/place/Parque+das+Na%C3%A7%C3%B5es+Ind%C3%ADgenas/@-20.4564583,-54.5813573,15z/data=!4m5!3m4!1s0x0:0x48fb0d5a95a80efb!8m2!3d-20.4564583!4d-54.5813573
https://pt.wikipedia.org/wiki/Guarany
https://pt.wikipedia.org/wiki/Kaiow%C3%A1
https://pt.wikipedia.org/wiki/Nhandevas
https://pt.wikipedia.org/wiki/Kadiw%C3%A9u
https://pt.wikipedia.org/wiki/Terenas
https://pt.wikipedia.org/wiki/Ofai%C3%A9s
https://pt.wikipedia.org/wiki/Parque_das_Na%C3%A7%C3%B5es_Ind%C3%ADgenas
http://parquedasnacoesindigenas.ms.gov.br/
http://www.parquedasnacoesindigenas.ms.gov.br/
https://pt.wikipedia.org/wiki/Parque_das_Na%C3%A7%C3%B5es_Ind%C3%ADgenas
https://nossoms.com.br/cultura/as-nacoes-indigenas-de-mato-grosso-do-sul/
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CULTURAS

DOM

BOSCO

Foto: Visit MS
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“Idealizado pela Inspetoria Salesiana de Mato Grosso, é mais
conhecido como Museu do Índio, criado em 1950 e inaugurado em
1951 pelos salesianos. É conhecido mundialmente pelo rigor
científico de seu considerável acervo, que se formou devido ao
trabalho e dedicação dos salesianos, inicialmente: Angelo Jaime
Venturelli, Félix Zavataro, Cesar Albisetti,  João Falco entre outros
colaboradores. Abriga hoje uma coleção das mais significativas,
elaboradas pelo taxidermista Giovani Magnin, durante as suas
viagens feitas ao pantanal e demais regiões. Possui 40.000 peças
divididas entre diferentes áreas como mineralogia, paleontologia,
etnografia, arqueologia e zoologia e mais de 5.000 peças indígenas
de várias culturas como Xavantes, Bororos e outros, além de
“centenas” de aves e mamíferos do Pantanal embalsamados,
“milhares” de conchas e borboletas de vários continentes, além de
uma enorme coleção de minerais e insetos” (Wikipédia e MCDB). 

Saiba mais 1 e 2!

Localização: Prq. das Nações Indígenas, Av. Afonso Pena, nº 7.000, B. Cidade Jardim / Terça a sábado,
das 8h/16h30. Cobras-se tarifa social  pessoas acima de oito anos. Condições especiais para estudantes.
Fone (67) 3312-3903. Dispõe de toalete. Ambulantes, bares e restaurantes estão próximos do local.

https://www.google.com/maps/place/Museu+das+Culturas+Dom+Bosco-MCDB%2FUCDB/@-20.454854,-54.5697006,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x9486e6205821fb11:0xbaa26b063654c9d!8m2!3d-20.454854!4d-54.5675119
https://pt.wikipedia.org/wiki/Museu_das_Culturas_Dom_Bosco
http://www.mcdb.org.br/materias.php?id=7&porPagina=0


CASA
DO
ARTESÃO
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“Situada em um prédio histórico e centenário, é um espaço singular
de comercialização do rico e diverso artesanato de Mato Grosso do
Sul,  peças indígenas, peças em argila retratando a fauna pantaneira,
imagens sacras e artefatos em madeira e couro. Recebe visitantes
de todo o mundo que buscam a originalidade e a beleza de peças
criadas com matérias-primas e inspiração sul-mato-grossense. Sua
sede foi construída entre 1918 e 1923 sob as ordens de Francisco
Cetraro e Pasquele Cândida, com projeto do engenheiro Camilo
Boni. Em 1924, foi a 1ª primeira sede do Banco do Brasil (cujo cofre é
uma das atrações). De 1938 a 1974, o imóvel foi ocupado pela
Recebedoria de Rendas do Estado. No dia 1 de setembro de 1975, o
governo Garcia Neto inaugurou no local a Casa do Artesão, tendo
sido restaurada em 1990. A edificação é tombada como patrimônio
histórico estadual” (FCMS). 

Saiba mais!

Localização: Av. Calógeras, 2.050, c/ Av. Afonso Pena. A 1 quadra do Camelódromo e Morada dos Bais, a 2
quadras do Mercadão e Feirinha Indígena / Segunda a sexta das 8h/18h e sábado, das 8h/1h. Fundação
de Cultura. (67) 3383-2633. Entrada Franca. Dispõe de toalete. Ao redor tem inúmeras lanchonetes.

https://www.google.com/maps/place/Casa+do+Artes%C3%A3o/@-20.4640817,-54.621218,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x9486e622e84d1675:0x10795374e2f0597!8m2!3d-20.4640817!4d-54.6190293
http://www.turismo.ms.gov.br/casa-do-artesao-comercializa-e-promove-cores-e-formas-do-artesanato-sul-mato-grossense/


MERCADÃO

MUNICIPAL

& FEIRINHA

INDÍGENA

Foto: Muna
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“Em 1920 japoneses agricultores com dificuldade para transportar e
vender sua produção motivou o imigrante português Antonio
Valente a doar uma área de sua propriedade para fixação de uma
feira que funcionou até o final dos anos 50, quando o terreno foi
doado à Municipalidade e originando o atual MERCADÃO ou
Mercado Municipal Antônio Valente, inaugurado em agosto de 1958
como ponto de vendas de carnes e verduras. Com o tempo passou a
ser referência na comercialização de produtos hortifrutigranjeiros,
peixes especiarias e artesanato” Saiba mais! FACE.

“Ao lado do Mercadão na praça Oshiro Takimori os indígenas em
quiosques se revezam na venda de produtos produzidos das aldeias
principalmente de Aquidauana, Anastácio e Miranda, no Pantanal Sul.
Cada grupo oferece ao público uma parte dos produtos feitos em
suas comunidades e tudo varia conforme a época do ano, e às vezes
também ofertam artesanato” Saiba mais!

(SECTUR, textos adaptados)

Localização: R. Sete de Setembro, 65  - Centro - Ao lado do Camelódromo / Segunda-feira a sábado das
6:30h às 18h e sábado das 6:30h às 12h. Administração (67) 3383-3157. Entrada Franca. Dispõe de toalete.
Lanchonetes com salgados regionais servem o local. Tem estacionamento pago/permuta.

https://www.google.com/maps/place/Mercad%C3%A3o+Municipal/@-20.466301,-54.6216876,17z/data=!4m8!1m2!2m1!1smapa+local+mercadao+cg!3m4!1s0x9486e61804f530c5:0x23cf25c51ad9160e!8m2!3d-20.4665797!4d-54.619806
http://www.primeiranoticia.ufms.br/cultura/mercadao-municipal-de-campo-grande-completa-60-anos/1251/
https://www.facebook.com/mercadaomunicipalcg/
http://www.acritica.net/editorias/economia/na-feira-do-mercadao-territorio-de-resistencia-da-cultura-indigena/405/


UFMS,
Cidade
Universitária
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“Teve sua origem em 1962, com a criação da Faculdade de Farmácia
e Odontologia, que seria o embrião do ensino superior público no sul
do então Estado de Mato Grosso. Em 1966 criou-se o curso de
Medicina. Com a divisão do Estado de Mato Grosso, foi concretizada
a federalização da instituição que passou a denominar-se Fundação
Universidade Federal de Mato Grosso do Sul em 1979”. Saiba mais!  

A Reserva Biológica e o Lago do Amor, estão ao lado das
faculdades, concentram biodiversidade da fauna e flora do cerrado,
sendo fonte de pesquisa para os acadêmicos; além de um Teatro.

O Morenão é   o maior estádio de futebol do MS; no Brasil, está na
10.ª posição, e tem esse apelido em referência a “Cidade Morena”, foi
inaugurado pelo governador de Mato Grosso, Pedro Pedrossian, na
época da fundação da UFMS. Ao seu lado está o Ginásio Moreninho
e o Autocine (Cinema pra ver filme na tela gigante lá fora e você de
dentro do carro)” (Textos adaptados, UFMS e Wikipédia). Saiba mais!

Localização: Av. Costa e Silva, s/n, B. Universitário / Segunda-feira a sexta das 7h às 18h, sábado e
domingo.   Fone: (67) 3345-7000. Entrada Livre, sob Vigilância da UFMS. Dispõe de toalete e água.
Cantineiros servem lanches na semana, e lanchonetes próximas durante toda a semana e uma 24h.

https://www.google.com/maps/place/Universidade+Federal+de+Mato+Grosso+do+Sul/@-20.5044054,-54.6163316,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x9486e5f9a41cc481:0x8f375dbee6ed8ea1!8m2!3d-20.5044054!4d-54.6141429
https://www.ufms.br/universidade/historico/
https://pt.wikipedia.org/wiki/Est%C3%A1dio_Universit%C3%A1rio_Pedro_Pedrossian


MARCO,

Museu de

Arte

Contem-

porânea

Foto: FCMS
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“Foi criado em 1991, e a sede definitiva projetada pelo arquiteto
Emmanuel de Oliveira foi concluída em 2002. Desde então, as artes
sul-mato-grossenses tomaram um novo impulso, dada a
possibilidade de um diálogo maior com as artes de outras regiões e
a oportunidade de divulgação da produção artística local,
respeitando e valorizando a diversidade de linguagens e temas aqui
abordados, contribuindo significativamente para a consolidação da
arte e da cultura desse estado. Seu acervo tem origem na
Pinacoteca Estadual, com os prêmios aquisitivos dos salões de arte
realizados a partir de 1979 e através de doações espontâneas de
artistas, colecionadores e instituições culturais. Atualmente compõe-
se de aproximadamente 1.600 obras em diversas modalidades
artísticas, incluindo um conjunto significativo de obras que registram
o percurso das artes plásticas em Mato Grosso do Sul. Dispõe de 5
salas de exposição e 4 salas para as mostras temporárias que
compõem sua programação anual” (MARCO). Saiba mais!

Localização: Prq das Naç. Indígenas, R. Antônio M. Coelho, 6.000 / Terça a sexta das 7h30/17h30 e
Sábado, domingo e feriado das 14h/18h.  FCMS. Fone: (67) 3326-7449 . Entrada Livre. Visitas mediadas a
partir de 6 pessoas. Dispõe de toalete e água. Ambulantes servem lanches próximo ao local.

https://www.google.com/maps/place/MARCO+Museu+de+Arte+Contempor%C3%A2nea+de+Mato+Grosso+do+Sul/@-20.451171,-54.5777927,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x9486e8e60e73b13f:0x69d7b2820652c2b3!8m2!3d-20.451171!4d-54.575604
http://www.marco.ms.gov.br/?page_id=109


MORADA
DOS 
BAÍS
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“A Morada dos Baís teve sua construção concluída em 1918, servindo
de residência ao Engenheiro Bernardo Franco Baís, esposa e filha
Lídia Baís,   tendo sido tombada como patrimônio histórico do
município em 1986. Atualmente está sob a responsabilidade do Sesc
(Serviço Social do Comércio) desde 2015 em parceira com Prefeitura
de Campo Grande. Dentro encontra-se o Museu Lídia Baís,
considerada a 1ª artista plástica da cidade, cuja obras foram pintadas
até mesmo nas paredes do sobrado. Ao adentrar nas dependências
se respira muita história também de outros artistas consagrados
como Jorapimo, Conceição dos Bugres, Abílio, Ilton Silva. Lídia Baís
tem espaço reservado que guarda seus pertences, relíquias,
mobiliários, suas telas, retratos, até um manuscrito escrito por ela e
que depois foi impresso como livro. É como se a alma da artista
ainda permanecesse naquele lugar, afinal ela ali viveu boa parte de
sua vida ali. Tem programação artística musical, semanalmente”
(Wikpédia e SECTUR).Saiba mais sobre Lídia Baís  e Bernardo F. Baís!

Localização: Av. Noroeste, 5140 - Centro, a 1 quadra da Casa do Artesão, do Camelódromo, do Mercadão
e Feirinha Indígena/Terça a sábado  das 14h/às 20h.  SESC Cultural Fone: (67) 3311-4460* . Entrada Livre.
Dispõe de toalete, bar e restaurante POPULAR. Abriga um CAT, centro de informações turísticas (*).

https://www.google.com/maps/place/Sesc+Morada+dos+Ba%C3%ADs/@-20.4643133,-54.6222898,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x9486ef5c0389f825:0x108b7fd91d9cda0f!8m2!3d-20.4643133!4d-54.6201011
https://www.campograndenoticias.com.br/2010/10/18/lidia-bais-uma-mulher-a-frente-de-seu-tempo/488/
https://www.eusoums.com.br/post/2018/07/30/conhe%C3%A7a-a-hist%C3%B3ria-de-bernardo-franco-ba%C3%ADs


FEIRONA,

Feira

Central

Foto: MUNA
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“A Feira abriga um encontro de várias populações como os
japoneses vindos da emigração através do navio Kasato-Maru, os
colonizadores de outros estados brasileiros com seus costumes, os
indígenas na sua essência vindos da Aldeia Limão Verde e das
aldeias urbanas existentes no município de Campo Grande, e
também os irmãos vizinhos, Bolivianos e Paraguaios. Toda essa
miscigenação de expressões culturais e gastronomia expressiva, nos
fizeram únicos, gerando muitos empregos, ajudando na economia
local, tornando-se assim um ponto de encontro e orgulho desses
povos. Um espaço público que expressa várias culturas em um só
local. Em 17 de outubro de 2017, esse importante e histórico espaço
cultural foi homologado como Patrimônio Cultural e Imaterial de
Campo Grande-MS. São mais de 300 empresários que mantém esta
feira que tem 25 restaurantes, onde se come práticos típicos com o
Sobá e espetinhos; juntando-se com as lojinhas, vendas de
alimentos, e outros serviços” (Feira Central). Saiba mais!

Localização: Rua 14 de Julho, 3351 - Centro / Quarta a sexta das 16h00 às 24h e Sábado e domingo das
12h às 24h.   Fone: (67) 3317-4671. Entrada Livre. Visite ao lado a Orla Ferroviária saindo pela Rua
Calógeras/2ªentrada. Próxima a Igreja São Francisco, no final da mesma rua 14 de julho, após rotatória.

https://www.google.com/maps/place/Feira+Central/@-20.4511661,-54.6219282,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x9486e624880f11cb:0x2582cde63b3de6d!8m2!3d-20.4511661!4d-54.6197395
http://feiracentralcg.com.br/nossa-historia/


PARQUE
DOS
PODERES,
Governo MS
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Fotos:  Visit MS / GOV MS



“Tudo começou no dia 11 de outubro de 1977, quando o ex-
presidente Ernesto Geisel criou o Estado de Mato Grosso do Sul. O
projeto do Parque idealizado pelo Governador Pedro Pedrossian
tinha o intuito de concentrar os Poderes Legislativo, Executivo e
Judiciário. Hoje abriga secretarias de estado, governadoria, TVE (TV
Educativa e Rádio), o MPE (Ministério Público Estadual), o TJMS
(Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul), o TCE (Tribunal de
Contas do Estado), a ALMS (Assembleia Legislativa de Mato Grosso
do Sul), a Delegacia da Receita Federal do Brasil em Campo Grande,
o TRE (Tribunal Regional Eleitoral), o Bope (18º Batalhão de
Operações Policiais Especiais), o Gaeco (Grupo de Atuação Especial
de Combate ao Crime Organizado), o Centro de Convenções Rubens
Gil de Camillo, o Imasul (Instituto de Meio Ambiente de Mato Grosso
do Sul) e o Cras (Centro de Reabilitação de Animais Silvestres). É um
local aprazível ladeado por uma reserva biológica o Parque Estadual
do Prosa, com circulação constante de animais silvestres e serve às
práticas de lazer e ao desporto” (Maracajú News). Saiba mais!

Localização: Av. Desembargador José Nunes da Cunha, s/n - Prq. dos Poderes, no final da Av. Afonso
Pena, ou pela Av. Mato Grosso, lado leste /Administração Pública aberta de segunda/sexta das
7h30/17h, mas pode alterar.  Área do passeio aberta 24h. Fone: (67) 3318-3755. Um posto de combustível
vizinho, na rua do Poeta, dispõe de lanchonete e toalete para clientes.

https://www.google.com/maps/place/Parque+dos+Poderes,+Campo+Grande+-+MS/@-20.4515046,-54.5595958,15.18z/data=!4m5!3m4!1s0x9486e91786f1a161:0x72edfbc820db6f9f!8m2!3d-20.4565731!4d-54.563927
http://www.maracajunews.com.br/de-ideia-ousada-a-realidade-a-historia-do-parque-dos-poderes/


FORÇAS

ARMADAS,

Exército &

Aeronáutica

Foto: MUNA
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“Em Decreto Real de 1821, o Príncipe Regente Dom Pedro I criou o
Governo das Armas da Capitania de Mato Grosso, embrião formador
da 9ª Região Militar que com a Guerra da Tríplice Aliança foi
organizada em cinco distritos militares: Coimbra, Vila Maria
(Cáceres), Baixo Paraguai, Miranda e Luiz Albuquerque (Corumbá)
que foram divididos em destacamentos e colônias militares,
estabelecendo uma nova estrutura de comando. Com o fim da
Guerra do Paraguai como ficou mais conhecida aqui, e o advento da
República, a Província voltou a passar por importantes mudanças no
seu dispositivo militar até a criação da 9ª Região Militar, que em 1934
teve sede em Corumbá, Cuiabá, Aquidauana e, finalmente, Campo
Grande. Na mesma área encontra-se o Aeroporto Internacional que
recebe vôos eventuais de outros países. A orla da avenida Duque de
Caxias abriga os quartéis, ciclovia, calçadas e jardins lineares junto
às pistas desta avenida, onde pessoas se reúnem para lazer e
práticas desportivas” (adaptado, CMO). Saiba mais!

Localização: Av. Duque de Caxias, 1.628 - B. Amambaí / De segunda a sexta das 7h às 17h, necessário
agendar para visitas turísticas. Fone: (67) 3368-4137. Entrada Franca. Passeio Livre pela Avenida. Grande
movimento de sexta a domingo. Não há disponibilidade de banheiros públicos. Ambulantes servem o
local com bicicletas, bebidas e lanches.

https://www.google.com/maps/place/Comando+Militar+do+Oeste/@-20.4640039,-54.6448435,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x9486e65aebf8d0c3:0xbdb4e02a0f785b44!8m2!3d-20.4640039!4d-54.6426548
https://pt.wikipedia.org/wiki/Pedro_I_do_Brasil
https://pt.wikipedia.org/wiki/Guerra_da_Tr%C3%ADplice_Alian%C3%A7a
http://www.cmo.eb.mil.br/?fbclid=IwAR0TxXnHZsTh30dRqElWuP1QnPRQY0ylVEH5AbZeRTsucReG_pTSxkljC24


ORLA
FERROVIÁRIA
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Foto: MUNA



“A Estrada de Ferro Noroeste do Brasil (NOB) tinha extensão de 1.622
km, foi inaugurada em 1914. Sua linha de Bauru/SP até
Corumbá/MS, na divisa com a Bolívia, faz integração com a rede
ferroviária boliviana até Santa Cruz de la Sierra. Possui um ramal da
estação Indubrasil, em Campo Grande a Ponta Porã, na divisa com o
Paraguai, e outro de Corumbá ao porto de Ladário. Em Bauru, já
considerado o maior entroncamento ferroviário do país, se integra
com a linha da E.F. Sorocabana, que desce até a baixada santista. O
traçado da Noroeste ainda serve aos trens com celulose de Três
Lagoas até o porto de Santos (descendo pela linha da Sorocabana
após chegar em Bauru), aos trens de aço de Bauru até a Bolívia e aos
trens de minério das minas da região de Corumbá até o porto de
Ladário” (Wikipédia, com reorganização textual). 

Saiba mais!

Localização: Av. Mato Grosso, 2 - Centro / Passeio Livre. Próximo da Feirona, onde tem toda a estrutura

com toalete e restaurantes. Próximo ao MAU, Museu de Arte Urbana, aberto de dia.

https://www.google.com/maps/place/Orla+Ferrovi%C3%A1ria/@-20.4567015,-54.6225966,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x9486e6254d4b5579:0x658aa56d981b3155!8m2!3d-20.4567015!4d-54.6204079
https://pt.wikipedia.org/wiki/Estrada_de_Ferro_Noroeste_do_Brasil


HORTO

FLORESTAL

Foto: Visit MS
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“Em 1912 o Intendente José Santiago, reservou para a Intendência,
áreas de terras às margens do Córrego Segredo. Este local dotado
de características próprias de vegetação, onde dois braços de
córregos (Prosa e Segredo) juntam-se ali para dar origem ao rio
Anhanduizinho. Esta reserva abrigou inúmeras atividades, por
exemplo, o Matadouro Municipal ou Salgadeira como era
popularmente chamada, pois ali que se salgava o couro do gado que
era posteriormente enviado para São Paulo pela ferrovia. Em 1923,
foi aprovado pelo Presidente da Câmara Municipal, Dr. Arnaldo
Estevão de Figueiredo, e sancionada pelo Prefeito Municipal, Dr.
Arlindo de Andrade Gomes, a criação do Parque Municipal que hoje
tem o nome em homenagem ao ex-funcionário Antônio
Albuquerque e possui: Centro de atividades Múltiplas (Teatro de
Arena); Biblioteca Municipal; Lanchonete; Parlatório; Banheiros;
Playground; Espelho D’água; Cancha de Malha; Pista de Cooper c/
estações de ginástica; Pista de Skate. Oficinas culturais” (Wikipédia). 
Saiba mais!

Localização: Rua Joel Dibo, 1 - Vila Carvalho, a uma quadra da Feirinha dos Índios e do Mercadão / Das 6h

às 18h, de segunda a sexta, e sábado das 8h às 12h. Fone (67) 4042-4333 /4042-1313. Entrada Livre. Dispõe

de água, toalete e restaurantes próximos.

https://www.google.com/maps/place/Horto+Florestal/@-20.4696526,-54.6250511,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x9486e6170f36d197:0x73b2340a5f5a2ab0!8m2!3d-20.4696526!4d-54.6228624
http://www.campogrande.ms.gov.br/sectur/artigos/horto-florestal/


MEMORIAL
DA 
CULTURA
INDÍGENA
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Foto: PMCG



“A Aldeia Urbana Marçal de Souza, com 135 casas abriga uma
comunidade de índios Terena, sendo a primeira do gênero a ser
construída no Brasil. O nome é uma homenagem ao índio Guarani
Kaiowá, defensor dos direitos de seu povo, assassinado na Aldeia
Campestre, no Sul do Estado, em 1983. A Aldeia Urbana surgiu pela
força da liderança da índia Terena Enir Bezerra da Silva, a primeira
cacique mulher do país, falecida em junho de 2016, e que teve
também em sua família o ponto de apoio necessário para fazer
política em prol das populações urbanas indígenas. Hoje seu filho
Daniel é o cacique dessa aldeia. O Memorial da Cultura Indígena
construído com bambu e coberto de palha de bacuri foi criado em
30 de Agosto de 1999, tem exposição e comercialização de
artesanato” (adaptado, PMCG). Saiba mais!

Localização: Rua Terena - B. Tiradentes / De terça a sábado, das 8h às 11h e das 13h às 17h. Entrada

Gratuita. SECTUR. Fone: (67) 4042-1313. Dispõe de toalete. Tem lanchonetes e restaurantes na vizinhança.

https://www.google.com/maps/place/Memorial+da+Cultura+Ind%C3%ADgena/@-20.4687949,-54.567531,16.82z/data=!4m5!3m4!1s0x0:0xe576831d38ee074f!8m2!3d-20.4694211!4d-54.5701093
http://www.avozindigena.com.br/site/aldeia-marcal-de-souza-recebe-memorial-da-cultura-indigena-reformado/


MEMORIAL

DA

CULTURA

E DA

CIDADANIA

Foto: FCMS
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“O Edifício foi construído em 1976 para ser sede do governo do então
Mato Grosso. O Erpe (Edifício das Repartições Públicas Estaduais)
permitia aos moradores solicitar serviços sem ter de ir a Cuiabá. Com
a divisão do estado em 1977, virou sede do novo governo e, em 1983,
com a construção do Parque dos Poderes foi cedido ao Tribunal de
Justiça (Fórum), hoje o Memorial abriga: Secretaria de Estado de
Cultura, Turismo, Empreendedorismo e Inovação (SECTEI) e a
Fundação de Cultura de Mato Grosso do Sul (FCMS), incluindo a
Biblioteca Pública Estadual Isaías Paim, o Museu da Imagem e do
Som (MIS-MS, registros da memória visual e sonora sul-mato-
grossense), o Centro Referencial do Artesanato de Mato Grosso do
Sul, o Arquivo Público Estadual (guarda documentos públicos
históricos), a Sala David Cardoso (Filmes do Ator) e o Museu de
Arqueologia da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul”
(MuArq). Saiba mais!

Localização: Rua Fernando Corrêa da Costa, 559 - Vl. Carvalho. / Segunda a sexta, das 7h30 às 17h30.

FCMS. Fone (67) 3316-9174. Entrada Gratuita com Agendamento. Dispõe de água e toalete. Tem

lanchonetes e restaurantes próximos.

https://www.google.com/maps/place/Funda%C3%A7%C3%A3o+de+Cultura+de+Mato+Grosso+do+Sul/@-20.4679585,-54.6161294,16.3z/data=!4m5!3m4!1s0x0:0xd4ac240cc9cb64b6!8m2!3d-20.4683619!4d-54.6176262
http://bibliotecapublicaisaiaspaim.blogspot.com/
http://bibliotecapublicaisaiaspaim.blogspot.com/
https://www.fundacaodecultura.ms.gov.br/museu-da-imagem-e-do-som-mis/
http://www.fundacaodecultura.ms.gov.br/gerencia-de-patrimonio-historico-e-cultural-da-fcms-promove-visitacao-no-memorial-da-cultura-apolonio-de-carvalho/


OUTRAS DICAS DO MUNA - VISITCG CAMPO GRANDE/MS

1)  Jazigo José Antônio Pereira (Cemitério Sto Antônio,  av.  Consolação,  s/n,  f inal  da rua 13 de Maio,  ao sul)

2)  Praça das Araras (f inal  da rua Dom Aquino,  ao Oeste)

3)  Praça da República (mais conhecida como Praça do Rádio,  Av.  Afonso Pena,  na altura do nº 2.602,  centro)

4)  Praça Ary Coelho (av.  Afonso Pena,  na altura do nº 2.081,  centro)

5)  Prq Ecológico do Sóter (f inal  da av.  Nelly Martins,  sentido Norte.  A av.  nasce ao LADO do Prq.  das N.  Indígenas)  

6)  Orla Morena (Av.  Noroeste,  nasce no início da av.  Afonso Pena (sentido Oeste) ,  e termina no nº 2.210 (ao Norte)

7)  Rua 14 de Julho ,  no trecho entre av.  Fernando Correa da Costa e av.  Mato Grosso,  indo até a Igreja S.  Francisco 

8)  Av.  Afonso Pena,  do início (ao Oeste)  ao f im, no Parque dos Poderes (a Leste)

9)  Praça Pantaneira ,  na esquina da Prefeitura   Municipal (av.  Afonso ,  fundos,  rua 25 de Dezembro,  230

10) Lagoa Itatiaia (acione localização,  local de dif íci l  localização para turistas sem referências)

11)  Turismo Rural ,  Tur.  Aventura,  Observação de Pássaros (Bird Watch),  entre outros

12)  Praça da Bolívia (nos 2º Domingos de cada mês,  Rua das Garças,  na altura do nº 2.887,  B.  Santa Fé,  ao Leste)

13)  Ateliê Artesanato Indígena -  Él ida Terena (Bairro J .  Noroeste,  somente com guia de turismo especial izado)

14)  MAU - Museu de Arte Urbana

15) Bares e Restaurantes com Pratos Regionais 

16)  Bailes Regionais 

17)  Lembrancinhas Típicas

https://www.google.com/maps/place/Cemit%C3%A9rio+Santo+Ant%C3%B4nio/@-20.4814357,-54.6148029,15z/data=!4m2!3m1!1s0x0:0x50e9f7b6d56a71c5?sa=X&ved=2ahUKEwi8h-bn3tbpAhVjGbkGHeCXDXYQ_BIwCnoECBIQCA
https://www.google.com/maps/place/Pra%C3%A7a+das+Araras/@-20.4636939,-54.6334202,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x9486e63f54fb1067:0x1ee4a99066b2953d!8m2!3d-20.4636939!4d-54.6312315
https://www.google.com/maps/search/Pra%C3%A7a+da+rep%C3%BAblica/@-20.463693,-54.6487411,14z/data=!3m1!4b1
https://www.google.com/maps/place/Pra%C3%A7a+Ary+Coelho/@-20.4646931,-54.6184622,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x9486e6220d189791:0x3f669cf0bfa82728!8m2!3d-20.4646931!4d-54.6162735
https://www.google.com/maps/place/Parque+Ecol%C3%B3gico+do+S%C3%B3ter/@-20.4546146,-54.5835931,15.78z/data=!4m5!3m4!1s0x0:0xdf0d21b861c14b89!8m2!3d-20.4294362!4d-54.5766047
https://www.google.com/maps/place/Orla+Morena/@-20.446155,-54.625304,15z/data=!4m2!3m1!1s0x0:0xa091bb8637f2553f?sa=X&ved=2ahUKEwjUlJTAqdTpAhWxLLkGHSKcCx4Q_BIwE3oECBYQCA
https://www.google.com.br/maps/place/20%C2%B027'51.5%22S+54%C2%B037'00.7%22W/@-20.464309,-54.6190587,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x0:0x0!8m2!3d-20.464309!4d-54.61687
https://www.google.com.br/maps/place/20%C2%B027'51.5%22S+54%C2%B037'00.7%22W/@-20.4643056,-54.6190498,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x0:0x0!8m2!3d-20.464309!4d-54.61687
https://www.google.com/maps/place/Pra%C3%A7a+Pantaneira/@-20.4606934,-54.6048815,15z/data=!4m12!1m6!3m5!1s0x0:0xcde9b49de4cb39c6!2sPra%C3%A7a+Pantaneira!8m2!3d-20.4606934!4d-54.6048815!3m4!1s0x0:0xcde9b49de4cb39c6!8m2!3d-20.4606934!4d-54.6048815
https://www.google.com/maps/place/Lagoa+Itatiaia/@-20.4808059,-54.5777928,18z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x9486ef2df7f6ce85:0x79e486c8459f82dc!8m2!3d-20.4812854!4d-54.5762588
https://www.munamundi.com.br/turismo-rural-cg
https://www.facebook.com/pracabolivia/
https://docs.google.com/presentation/d/e/2PACX-1vQxr25q2XAP2jGxUinrDzO1kCua7RnGmchoFIWOsORWsqizO85RFGUYPynXhv00786PwSlR0RX2H1b4/pub?start=true&loop=true&delayms=10000
https://www.facebook.com/mau.cg.ms
https://docs.google.com/presentation/d/e/2PACX-1vSxP-f7vm5fIXE0iKZEMpH4GLspwyGtUvifhfwidv_GiPrUq6hGh9nWUXsj6vCk-76xGG-czU_yqq60/pub?start=true&loop=true&delayms=10000
https://docs.google.com/presentation/d/e/2PACX-1vR42EtwXMuMAyh0t-qj0yFYRshCCcGUYag8YGarFscjyhQUCKUhmmkY7Ed-o5f046CBfLSkYWRmw9aC/pub?start=true&loop=true&delayms=10000
https://docs.google.com/presentation/d/e/2PACX-1vTwsLMzC7t9IoupUTpeZ9Mcn0aBKW-PwNNuaUGmRQNI9Ioaqmr6bGoas44WasqLoiQVuFEUbQZKtHpz/pub?start=true&loop=true&delayms=10000


SAMU                                     : 192
PROCON                                : 151
AEROPORTO                          : 3363-3116/3368-6050
BOMBEIROS                            : 193 
RODOVIÁRIA                            : 3026-6789
DELEGACIA DO TURISTA         : 3368-6144               
POLÍCIA MILITAR                       : 190              
PRONTO SOCORRO                   : 3322-4000  
ATENDIMENTO AO TURISTA      : 4042-1313/3318-7600

FONES (067)                         IMPORTANTES

https://www.google.com/maps/search/aeroporto+campo+grande+ms/@-20.4628953,-54.6758425,16z/data=!3m1!4b1
https://www.google.com/maps/place/Terminal+Rodovi%C3%A1rio+Campo+Grande/@-20.5134967,-54.6100269,15z/data=!4m8!1m2!2m1!1srodoviaria!3m4!1s0x9486ef7b312a57bb:0xd657f6482fa54286!8m2!3d-20.5134967!4d-54.6012722
https://www.google.com/maps/place/Pronto+Socorro+Santa+Casa/@-20.4534953,-54.6182149,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x9486e62f587be125:0x4f54c26f7b325ad5!8m2!3d-20.4534953!4d-54.6160262
http://www.turismo.ms.gov.br/dicas-ao-turista/


REFERÊNCIAS
BIBLIO
GRÁFICAS

    - Ylanite, Imagem da Arara Vermelha (Azul, Amarelo e Vermelho são as cores    

         oficiais do município e desta Arara)

       - SECTUR, Sec. Municipal de Turismo de Campo Grande-MS        

         - UFMS, Universidade Federal de Mato Grosso do Sul                                

          - EuSou MS                       

            - VisitMS                                                          

             - A Crítica                                                                 

-             - Portal da Educativa - Epaminondas A. Pereira (Bisneto)                    

                - FUNDTUR MS, Fundação de Turismo de Mato Grosso do Sul 

                 - Wikipédia                                                      

-                 - PMCG, Pref. Municipal de Campo Grande 

                    - Revista Arca (PMCG)                                               

                      - FCMS - MARCO, Museu de Arte Contemporânea     

-                       - Portal do MS

                          - MCDB, Museu das Culturas Dom Bosco

                            - Google Maps

     



Excursões

ATIVIDADES EXTRAS
Pacotes Individuais/Grupos

Palestra e
Formação

Continuada

Curso EAD com
Tutoria

https://www.munamundi.com.br/
https://www.munamundi.com.br/
https://www.munamundi.com.br/


Apoio

http://abav.com.br/ms


PALACE HOTEL**

Ambiente familiar, tradicional,

preços econômicos, localizado

no centro e perto de tudo,

bancos, shoppings, lojas de

departamentos, restaurantes,

hospitais e clínicas. Tem 40

apartamentos, divididos em

Luxo e Luxo Especial. Faz

parte da rede Hoteleira  OYO.

Mais informações!

       (067) 3384-4741
   (067) 9.9180-0300

https://www.oyorooms.com/br/89976-oyo-hotels-oyo-palace-hotel-campo-grande-campo-grande/?locale=pt
https://www.oyorooms.com/br/89976-oyo-hotels-oyo-palace-hotel-campo-grande-campo-grande/?locale=pt


ALF Locadora trabalha

para realizar conquistas

visando sempre a

qualidade do seu

atendimento.

(67) 9.9994-2765 

9.9247-3888

 alflcadora@superig.com.br

Face

VANS, VEÍCULOS
e Guincho 24h

https://www.facebook.com/Alf-Locadora-De-Ve%C3%ADculos-e-Vans-621255134874207


PRATOS
 REGIONAIS

 Peixes & Regional 

(67) 9.9251-1178

     3043-5533

Churrascaria 

Nossa Querência

(67) 9.9801-1285

    3383-2572

A culinária  sul-mato-
grossense é diversificada,

mas temos alguns ícones que
não podem faltar  no prato

durante a semana, o peixe, o
churrasco e o sobá, entre

outros que expressam a
nossa cultura através das

cores, dos cheiros e sabores.

Saiba mais!

Sobá da Feira Central  

(67) 3317-4671

Rua 14 de Julho, 3.351 - Centro

(4ª a Dom., 16h/22h)*

https://www.facebook.com/Churrascariadoboizinho/
https://www.google.com/maps/place/Feira+Central/@-20.4511661,-54.6197395,15z/data=!4m2!3m1!1s0x0:0x2582cde63b3de6d?sa=X&ved=2ahUKEwjrttWLpqvrAhVdK7kGHW5ACwEQ_BIwGXoECBUQCw
https://www.instagram.com/restaurantelagoacg/
https://aquelemato.org/pratos-tipicos-mato-grosso-do-sul/


https://www.visitpantanal.com/


TELEFONE

(67) 9.9613-3135

E-MAIL

munamundi@gmail.com

PROF. MUNIER ABRÃO LACERDA 

www.mundmundi.com.br

CONTATO

Prof. MUNA, produtor



https://www.munamundi.com.br/


SIGA-NOS!

FACEBOOK

"Conheça aqui as atrações

culturais e turísticas  da cidade"

SITE

"Toda a coleção de e-books

estarão aqui em  EDUCAÇÂO".

INSTAGRAM

"Aqui as melhores fotos dos

acontecimentos".

https://www.facebook.com/Visitcg-Campo-Grande-MS-111532640571961
https://www.instagram.com/muna_munamundi/
https://www.munamundi.com.br/


AGRADECIMENTOS
à Consultoria Pedagógica de

Nara Pedroso

Educadora

Ester S. Ramires

  Arte Educadoraa



AVALIAÇÃO

O quanto você conhece bem a cidade de Campo Grande-MS? Acerte 14 questões da avaliação e adquira
o certificado - Cidadão Emérito ou Turista Honorário de Campo Grande - instrumento lúdico) emitido
pela MUNAMUNDI e Prof. Me. Munier Abrão Lacerda (Muna), mediante solicitação formal da ESCOLA ou
da(o) EMPRESA/PROFISSIONAL, através do e-mail: munamundi@gmail.com, ou em lista pdf via
whatsapp (67) 9.96133135. 

https://www.paisqueeducam.com.br/2014/02/20/mas-afinal-o-que-e-educacao-ludica/
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeHJL0azorfw2vwGnK0h9VC4GbEWpYAkXfG7MpE3-OI09ydXg/viewform

