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1. INTRODUÇÃO 

A Prefeitura Municipal de Campo Grande, por intermédio da Agência Municipal 

de Meio Ambiente e Planejamento Urbano (PLANURB), acredita na importância de 

dialogar com diversos públicos para transformar coletivamente as questões 

socioambientais contemporâneas.  

O Tratado de Educação Ambiental para Sociedades Sustentáveis e 

Responsabilidade Global, assinado em 1992, trata entre seus princípios que a 

educação ambiental deve promover a cooperação e o diálogo entre indivíduos e 

instituições, com a finalidade de criar novos modos de vida, baseados em atender às 

necessidades básicas de todos, sem distinções étnicas, físicas, de gênero, idade, 

religião ou classe. 

Deste modo, a PLANURB promoveu durante o ano de 2019 o “Projeto Diálogos”, 

realizando rodas de discussão sobre assuntos voltados à temática ambiental durante 

as estações do ano (verão, outono, inverno e primavera). 

 

2. JUSTIFICATIVA 

A Educação Ambiental é considerada de suma importância para promover ações 

integradas junto aos diversos segmentos envolvidos com a sustentabilidade, inclusive, 

baseadas em compromissos de participação, democratização e descentralização e 

com capacidade de provocar mudança de valores na sociedade, visando um novo 

padrão de desenvolvimento que concilie os interesses econômicos, sociais e 

ambientais. 

Deste modo, buscou-se com o Projeto Diálogos a incorporação dos temas 

correlacionados com a temática ambiental de modo a facilitar a compreensão da 

realidade, unindo saberes científicos com o conhecimento experimental, buscando 

desenvolver na população a visão crítica que lhe permita um protagonismo ativo, 

colaborando nas tomadas de decisões pessoais e na busca por uma Campo Grande 

sustentável. 
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3. OBJETIVOS 

Os diálogos são desenvolvidos com o intuito de reunir diversos setores da 

sociedade civil e do poder público na discussão dos assuntos voltados à temática 

ambiental, objetivando: 

I. Propiciar os grupos sociais a adquirirem uma consciência e uma 

sensibilidade acerca do meio ambiente e dos problemas a ele 

associados; 

II. Estimular a formação de valores, atitudes e habilidades que viabilizam 

melhorias ao meio ambiente dentro de uma perspectiva futurista. 

 

4. METODOLOGIA 

Buscando difundir a temática sobre o meio ambiente foram promovidas rodas de 

discussão com diversos setores, preferencialmente nos locais onde se encontram, 

levando especialistas na temática para dialogar com a sociedade civil. 

Além disso, foram realizadas visitas técnicas nas obras de revitalização da Rua 

14 de Julho e na fábrica de chocolates Angí. 

 

5. TEMPO DE DURAÇÃO 

Durante o ano de 2019, as atividades aconteceram nas 4 (quarto) estações. 

Cada ação durou em média de 2 (duas) horas, contabilizando o tempo das 

apresentações, discussões e perguntas. 

 

6. PÚBLICO ALVO 

O público contemplado nas ações do Projeto Diálogos compreendeu acadêmicos 

de diversos cursos de graduação de 4 (quarto) universidades de Campo Grande, os 

conselheiros dos Conselhos Gestores das Unidades de Conservação Municipais, além 

dos cidadãos campo-grandenses, que puderam participar das ações por meio de 

inscrições previamente. 
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7. RESULTADOS ATINGIDOS 

As ações foram desenvolvidas conforme segue: 

 

7.1. DIÁLOGO DE VERÃO 

O Diálogo de Verão 2019 possuiu como tema “Os desafios da inserção 

profissional no mercado de trabalho”, foi promovido pela PLANURB, em parceira com 

o Conselho Municipal de Meio Ambiente (CMMA). 

Teve por objetivo incentivar e motivar os acadêmicos a perceberem as 

dimensões de atuação no setor ambiental, enfatizando as oportunidades e dificuldades 

da área pública e privada. Sua realização se deve ao fato de que o setor ambiental faz 

interfaces com todas as áreas de conhecimento do homem (humanas, exatas e 

biológicas), tendo o desenvolvimento sustentável, a qualidade ambiental e a 

preservação dos recursos naturais como temas primordiais para a manutenção do 

planeta e da vida. 

O evento contou com a realização de palestras em 4 (quatro) Faculdades e 

Universidades alocadas no município, tendo como público-alvo acadêmicos dos 

cursos da área de meio ambiente (engenharia ambiental, civil e elétrica, arquitetura, 

geografia e outros). 

 

7.1.1. FACSUL 

O evento na Faculdade Mato Groso do Sul (FACSUL) ocorreu no dia 22 de 

fevereiro de 2019, às 9 horas, e contou com a participação de 26 (vinte e seis) 

pessoas. 

Os palestrantes foram o Sr. Ariel Serra, representante da Secretaria Municipal de 

Infraestrutura e Serviços Públicos (SISEP) no CMMA, e o Sr. Rodrigo Giansante, 

Diretor de Planejamento Ambiental da PLANURB, que abordaram os aspectos como 

as possibilidades de atuação, realidade do mercado de trabalho e inserção no 

mercado de trabalho. 
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Figura 1 - Cartaz de divulgação do evento realizado na FACSUL 
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Figura 2 - Evento realizado na FACSUL 

 

Figura 3 - Evento realizado na FACSUL 
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7.1.2. UCDB 

O evento na Universidade Católica Dom Bosco (UCDB) ocorreu no dia 11 de 

março de 2019, no período matutino, e contou com 374 (trezentos e setenta e quarto) 

participantes. 

Os palestrantes foram a Sra. Silvia Barbosa do Carmo, representante da 

Secretaria Municipal de Saúde Pública (SESAU) no CMMA, tendo sido abordados 

temas como a interação homem-ambiente ao longo do tempo, a interdisciplinaridade 

dentre saúde e meio ambiente e demandas de trabalho nas estratégias de 

saneamento ambiental. 

 

Figura 4 - Cartaz de divulgação do evento realizado na UCDB 
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Figura 5 - Evento realizado na UCDB 

 

Figura 6 - Evento realizado na UCDB 

 

7.1.3. ANHANGUERA UNIDERP 

O evento na Universidade Anhanguera Uniderp ocorreu no dia 13 de março de 

2019, no período noturno, e contou com a participação de 55 (cinquenta e cinco) 

acadêmicos. 



 

11 
 

No ato, o palestrante foi o Sr. Rodrigo Giansante, Diretor de Planejamento 

Ambiental da PLANURB, e Conselheiro representante da Autarquia no CMMA, que 

abordou a importância do planejamento urbano e ambiental e as ferramentas desses 

planejamentos. 

 

Figura 7 - Cartaz de divulgação do evento realizado na Anhanguera Uniderp 
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Figura 8 - Evento realizado na Anhanguera Uniderp 

 

Figura 9 - Evento realizado na Anhanguera Uniderp 
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7.1.4. UEMS 

O evento na Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul (UEMS) ocorreu no 

dia 18 de março de 2019, no período vespertino, e contou com 54 (cinquenta e quatro) 

participantes. 

A palestrante foi o Sra. Gisseli Ramalho Giraldelli dos Santos, representante da 

Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Gestão Urbana (SEMADUR) no CMMA, que 

abordou a possibilidade de atuação dos profissionais e a realidade do mercado de 

trabalho. 

 

Figura 10 - Cartaz de divulgação do evento realizado na UEMS 



 

14 
 

 

Figura 11 - Evento realizado na UEMS 

 

Figura 12 - Evento realizado na UEMS 
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7.2. DIÁLOGO DE OUTONO 

O Diálogo de Outono 2019 possuiu como tema as “Boas práticas na gestão de 

Unidades de Conservação”, sendo promovido pela PLANURB em parceira com o 

Instituto de Meio Ambiente de Mato Grosso do Sul (IMASUL), a WWF-Brasil, a  

organização não governamental Mulheres em Ação no Pantanal (Mupan), Wetlands 

Internacional, Ecologia e Ação (Ecoa), Projeto Click Verde – Agência Experimental 

Mais Comunicação da Universidade Católica Dom Bosco (UCDB) e com a Frente 

Parlamentar Ambientalista de Mato Grosso do Sul. 

De acordo com a Lei Federal n. 9.985, de 18 de julho de 2000, que instituiu o 

Sistema Nacional de Unidades de Conservação da Natureza (SNUC), unidade de 

conservação é definida como espaço territorial e seus recursos ambientais, incluindo 

as águas jurisdicionais, com características naturais relevantes, legalmente instituído 

pelo Poder Público, com objetivos de conservação e limites definidos, sob regime 

especial de administração, ao qual se aplicam garantias adequadas de proteção. 

O Município de Campo Grande possui seis unidades de conservação instituídas 

em seu território, sendo 3 (três) sob a gestão municipal (Área de Proteção Ambiental 

dos Mananciais do Córrego Guariroba – APA Guariroba, Área de Proteção Ambiental 

dos Mananciais do Córrego Lajeado – APA Lajeado e Área de Proteção Ambiental da 

Bacia do Córrego Ceroula – APA Ceroula); 2 (duas) sob a gestão estadual: Parque 

Estadual Matas do Segredo e Parque Estadual do Prosa; e 1 (uma) no âmbito federal: 

Reserva Particular de Patrimônio Natural da Universidade Federal de Mato Grosso do 

Sul (RPPN UFMS). 

Tendo em vista o exposto, o evento teve como objetivo fomentar o debate e a 

reflexão, trazendo novas perspectivas para a gestão das Unidades de Conservação 

Municipais. Além de oferecer estratégias para ampliar e fortalecer a capacidade dos 

gestores e conselheiros das Unidades de Conservação. 

O evento ocorreu no dia 18 de junho de 2019, às 8h30, e contou com as 

discussões sobre: a importância dos Conselhos Gestores de Unidades de 

Conservação, a proteção da natureza para as pessoas, os desafios das Unidades de 

Conservação de uso sustentável no Pantanal e o Programa ICMS Ecológico. 
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Os palestrantes foram: Julia Boock - Analista de Conservação do Programa 

Cerrado Pantanal - WWF-Brasil; Rose Mary Paes de Araujo - Diretora Administrativa - 

Mupan - Wetlands International; Leonardo Tostes Palma - Gerente de Unidades de 

Conservação - IMASUL; Rodrigo Giansante - Diretor de Planejamento Ambiental - 

PLANURB; e André Luiz Siqueira - Diretor Presidente - ECOA - Ecologia & Ação. 

Além disso, o evento contou com uma exposição de imagens relacionadas às 

Unidades de Conservação.  

 

Figura 13 - Cartaz de divulgação do Diálogo de Outono 
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Figura 14 - Diálogo de Inverno realizado no dia 18 de junho de 2019 

 

Figura 15 - Diálogo de Inverno realizado no dia 18 de junho de 2019 
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Figura 16 - Diálogo de Inverno realizado no dia 18 de junho de 2019 

 

Figura 17 - Exposição de fotos com a temática das Unidades de Conservação 
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7.3. DIÁLOGO DE INVERNO 

O Diálogo de Inverno 2019 possuiu como tema “Resgatando a história da Rua 

14 de Julho”, e ocorreu em comemoração aos 120 anos do Município de Campo 

Grande, comemorados no dia 26 de agosto. Contou com o apoio da Universidade 

Estadual de Mato Grosso do Sul (UEMS), Secretaria Municipal de Cultura e Turismo 

(SECTUR) e da Coordenadoria Especial da Central de Projetos. 

O evento abordou a principal rua de comércio da capital, que passava por uma 

requalificação através do Programa Reviva Campo Grande. Os temas abordados 

foram o patrimônio cultural da cidade e a importância da 14 de Julho para o 

desenvolvimento turístico em Campo Grande. 

Os palestrantes foram: Daniela Sottili Garcia - UEMS; Isabelle Xavier de Oliveira 

- SECTUR; Catiana Sabadin Zamarrenho - Coordenadoria Especial da Central de 

Projetos; e Rodrigo Giansante - PLANURB. 

Ocorrido em 20 de agosto de 2019, com início às 8h30, além da roda de 

discussão, os participantes tiveram a oportunidade de realizar uma visita técnica às 

obras de revitalização, guiada pelos responsáveis pela obra. 
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Figura 18 - Cartaz de divulgação do Diálogo de Inverno 
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Figura 19 - Diálogo de Inverno realizado no dia 20 de agosto de 2019 

 

Figura 20 - Diálogo de Inverno realizado no dia 20 de agosto de 2019 



 

22 
 

 

Figura 21 - Diálogo de Inverno realizado no dia 20 de agosto de 2019 

 

Figura 22 - Diálogo de Inverno realizado no dia 20 de agosto de 2019 
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Figura 23 - Diálogo de Inverno realizado no dia 20 de agosto de 2019 

 

Figura 24 - Diálogo de Inverno realizado no dia 20 de agosto de 2019 
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7.4. DIÁLOGO DE PRIMAVERA 

O Diálogo de Primavera 2019 possuiu como tema a “Economia Circular e 

Empreendedorismo Sustentável”, desenvolvidos com o objetivo de fomentar o debate 

e a reflexão, trazendo novas perspectivas sobre a temática da economia circular e o 

empreendedorismo sustentável. Além disso, o evento fez parte da programação oficial 

da Semana Lixo Zero 2019 em Campo Grande. 

De acordo com a Confederação Nacional da Indústria (CNI), a economia circular 

associa desenvolvimento econômico ao melhor uso de recursos naturais por meio de 

novas oportunidades de negócios e da otimização na fabricação de produtos.  

Ainda de acordo com a federação, a nova tendência faz com que as empresas 

não apenas reduzam custos e perdas produtivas, mas criem novas fontes de receita. 

Por exemplo, ao comercializar resíduos úteis a outros processos produtivos. A 

economia circular também contribui para promover o desenvolvimento de novos elos 

na cadeia produtiva, por meio de práticas como otimização de processos, produto 

como serviço, compartilhamento, extensão da vida do produto, insumos circulares, 

recuperação de recursos e virtualização. 

O evento ocorreu nos dias 21 e 24 de outubro de 2019 na fábrica Angí 

Chocolates, localizada na Incubadora Municipal Norman Edward Hanson. Os 

presentes dialogaram com a empreendedora Beatriz Branco, fundadora da Angí 

Chocolates, sobre como fabricar chocolates pela economia circular no Pantanal e 

conheceram os processos de fabricação. 
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Figura 25 - Cartaz de divulgação do Diálogo de Primavera 
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Figura 26 - Diálogo de Primavera realizado no dia 21 de outubro de 2019 

 

Figura 27 - Diálogo de Primavera realizado no dia 21 de outubro de 2019 
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Figura 28 - Diálogo de Primavera realizado no dia 24 de outubro de 2019 

 

Figura 29 - Diálogo de Primavera realizado no dia 24 de outubro de 2019 
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8. PARCERIAS 

As ações realizadas durante o ano de 2019 no Projeto Diálogos só foram 

possíveis com o apoio incondicional dos parceiros: 

▪ Angí Chocolates 

▪ Conselho Municipal de Meio Ambiente (CMMA) 

▪ Coordenadoria Especial da Central de Projetos 

▪ Ecologia e Ação (Ecoa) 

▪ Faculdade Mato Groso do Sul (FACSUL) 

▪ Frente Parlamentar Ambientalista de Mato Grosso do Sul 

▪ Instituto de Meio Ambiente de Mato Grosso do Sul (IMASUL) 

▪ Mulheres em Ação no Pantanal (Mupan) - Wetlands Internacional 

▪ Projeto Click Verde - Agência Experimental Mais Comunicação da 

Universidade Católica Dom Bosco (UCDB) 

▪ Secretaria Municipal de Cultura e Turismo (SECTUR) 

▪ Semana Lixo Zero 

▪ Universidade Anhanguera Uniderp 

▪ Universidade Católica Dom Bosco (UCDB) 

▪ Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul (UEMS) 

▪ WWF-Brasil 

 

9. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Como explanado neste relatório, foi possível notar que os objetivos do Projetos 

Diálogos foram almejados com sucesso. 
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Notou-se também o grande número de parceiros que participaram das ações, 

estabelecendo futuras parcerias. 

Os temas abordados propiciaram aos grupos sociais e aos indivíduos a 

adquirirem uma consciência e uma sensibilidade acerca do meio ambiente e dos 

problemas a ele associados. 

A didática utilizada nas ações estimulou a formação de valores, atitudes e 

habilidades que viabilizam melhorias no meio ambiente dentro de uma perspectiva 

futurista. 
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10. ANEXOS 

 


