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APRESENTAÇÃO INSTITUCIONAL 

 

A educação ambiental é sem dúvida, uma importante ferramenta para 

garantir a sustentabilidade e a melhoria na qualidade de vida da população. Em 

seu contexto, necessariamente devem ser incorporadas as dimensões 

socioeconômicas, políticas, culturais e histórica de cada local, integrada aos 

interesses e bem-estar da coletividade. 

Os recursos naturais têm relação direta com a vida nas cidades, uma vez 

que seu modo de organização implica em consequências sobre a diversidade 

biológica não só dentro do seu perímetro, como também em suas zonas de 

influência.  

Para que uma cidade tenha sustentabilidade, faz-se necessário que 

detenha uma política de desenvolvimento urbano, e que associe esse ao 

crescimento econômico, qualidade de vida, respeito a natureza e preservação 

ambiental. E para tanto, a adoção de medidas sustentáveis são imprescindíveis, 

assim como os investimentos na educação ambiental, objetivando uma 

sociedade mais justa, igualitária e ecologicamente equilibrada. 

Em alguns países já existem implantadas cidades sustentáveis (Canadá, 

Estados Unidos, Dinamarca, Suécia, Islândia e outros), aonde as comunidades 

são economicamente equilibradas, socialmente justas e ambientalmente 

corretas. E, para que Campo Grande alcance esse título, dever-se-á investir em 

educação para a sustentabilidade, exercitando o “pensar globalmente e agir 

localmente”, envolvendo sociedade civil, governo e iniciativa privada na gestão 

participativa das cidades.  

Deste modo, para que alcancemos o desenvolvimento sustentável em 

nosso município, devemos partir da efetivação do Programa Municipal de 

Educação Ambiental, realizando ações, campanhas, pesquisas, projetos e 

programas que envolvam a sociedade campo-grandense no todo.  

  

 

Berenice Maria Jacob Domingues 

Diretora Presidente da PLANURB 
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1. INTRODUÇÃO 

 

A Política Nacional de Educação Ambiental – PNEA, instituída por meio 

da Lei nº. 9.795, de 27 de abril de 1999, e regulamentada pelo Decreto nº 4.281, 

de 25 de junho de 2002 determina que educação ambiental são os processos 

por meio dos quais o indivíduo e a coletividade constroem valores sociais, 

conhecimentos, habilidades, atitudes e competências voltadas para a 

conservação do meio ambiente, bem de uso comum do povo, essencial à sadia 

qualidade de vida e sua sustentabilidade. 

A implantação desta legislação é composta de uma série de documentos 

orientadores da Educação Ambiental para o país, além da busca por articulação 

de diferentes atores e experiências no sentido da educação realmente 

transformadora. 

São considerados como princípios básicos da Educação Ambiental: o 

enfoque humanista, holístico, democrático e participativo;  a concepção do meio 

ambiente em sua totalidade, considerando a interdependência entre o meio 

natural, o socioeconômico e o cultural, sob o enfoque da sustentabilidade;  o 

pluralismo de ideias e concepções pedagógicas, na perspectiva da inter, multi e 

transdisciplinaridade; a vinculação entre a ética, a educação, o trabalho e as 

práticas sociais; a garantia de continuidade e permanência do processo 

educativo; a permanente avaliação crítica do processo educativo; a abordagem 

articulada das questões ambientais locais, regionais, nacionais e globais; o 

reconhecimento e o respeito à pluralidade e à diversidade individual e cultural. 

De acordo com o Art. 5º da PNEA, são objetivos fundamentais da 

educação ambiental: 

I. O desenvolvimento de uma compreensão integrada do meio 

ambiente em suas múltiplas e complexas relações, envolvendo 

aspectos ecológicos, psicológicos, legais, políticos, sociais, 

econômicos, científicos, culturais e éticos;  

II. A garantia de democratização das informações ambientais; 

III. O estímulo e o fortalecimento de uma consciência crítica sobre a 

problemática ambiental e social; 

IV. O incentivo à participação individual e coletiva, permanente e 

responsável, na preservação do equilíbrio do meio ambiente, 
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entendendo-se a defesa da qualidade ambiental como um valor 

inseparável do exercício da cidadania; 

V. O estímulo à cooperação entre as diversas regiões do País, em 

níveis micro e macrorregionais, com vistas à construção de uma 

sociedade ambientalmente equilibrada, fundada nos princípios da 

liberdade, igualdade, solidariedade, democracia, justiça social, 

responsabilidade e sustentabilidade; 

VI. O fomento e o fortalecimento da integração com a ciência e a 

tecnologia; 

VII. O fortalecimento da cidadania, autodeterminação dos povos e 

solidariedade como fundamentos para o futuro da humanidade. 

Aos Estados e Municípios coube a incumbência de definir diretrizes, 

normas e critérios para a educação ambiental em suas esferas de competência, 

respeitados os princípios e objetivos da política nacional. 

Neste contexto, o Programa Municipal de Educação Ambiental (PMEA) foi 

desenvolvido a partir do ano de 2015 por um conjunto de princípios, 

pressupostos e diretrizes inerentes ao continuo e multidisciplinar processo de 

educação ambiental do município. À saber: 

 A educação ambiental deve ser ampla, multidisciplinar, Intersetorial. 

Tem como pressuposto básico a proteção do bem ambiental, o bem 

maior, fundamental a qualidade de vida sadia e, portanto, por esta 

razão, constitui-se em direitos e dever do cidadão; 

 Direito fundamental da população, que vincula-se estreitamente aos 

princípios básicos da dignidade da pessoa humana; 

 Aplicação relacionada com as práticas de tomadas de decisões e a 

ética, que podem conduzir a melhoria da qualidade de vida das 

populações; 

 Pautada no diálogo e na apresentação de alternativas solidária e 

participativas, que observem a visão de totalidade e de conjunto; 

 Deve-se incentivar à educação individual e coletiva de forma 

permanente e responsável na preservação do equilíbrio do meio 

ambiente, como um valor inseparável do próprio exercício da 

cidadania. 
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E desta forma, o Programa vem sendo desenvolvido pela Prefeitura 

Municipal de Campo Grande (PMCG), afim de desenvolver uma educação 

ambiental de qualidade no município, buscando articulações no âmbito das três 

esferas administrativas e nos diversos setores da sociedade, em torno de ações 

relacionadas às questões ambientais, objetivando com tais ações, formar 

cidadãos conscientes de seus direitos e deveres, capazes de se comprometerem 

pela minimização dos impactos ambientais em nosso município. 

  

2. JUSTIFICATIVA 

 

O Programa Municipal de Educação Ambiental do Município de Campo 

Grande – MS tem caráter estratégico e transversal em relação aos demais 

programas inerentes a temática de meio ambiente e urbanismo do município, 

ressaltando que a prática dessa transversalidade é ao mesmo tempo seu desafio 

e proposição maior na construção de uma capital sustentável.  

Em função da implementação desse programa, o município tem 

apresentado mudanças significativas em sua organização operacional, pela 

prática da interação dos diversos níveis educacionais (educação infantil, ensino 

fundamental e médio, ensino universitário) articulados em favor da 

sustentabilidade. Além dos setores educacionais também houve integração 

intersetorial do município em ações de preservação ambiental e 

sustentabilidade, construindo-se parcerias entre as áreas do planejamento, 

licenciamento, controle e execução.  

Neste sentido, trata-se, portanto, de um programa em que não se objetiva 

unicamente a formação de uma educação e cultura de preservação ambiental, 

mas inclusive a prática da interação e articulação entre os diversos atores da 

sociedade civil, na adoção de hábitos e posturas ambientalmente corretos e 

socialmente adequados. 

Por sua vez, o Programa do ICMS Ecológico é um importante instrumento 

de incentivo financeiro aos municípios que comprovem a conservação ambiental 

de suas Unidades de Conservação, e a carreta gestão dos resíduos sólidos 

urbanos. Consiste de um mecanismo de repartição de receitas tributárias, onde 

são estabelecidos os índices de cada município, que condizem com a 
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percentagem que receberão dos recursos financeiros arrecadados com o 

Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Prestações de Serviços (ICMS). 

No Estado de Mato Grosso do Sul, a legislação que versa sobre o tema é 

a Lei Complementar n. 57, de 4 de janeiro de 1991, onde é determinado que aos 

municípios serão destinados 25% do valor arrecadado do ICMS, onde para os 

critérios ambientais serão direcionados 5%, desde que os municípios tenham 

parte de seu território integrado à terras indígenas homologadas, unidades de 

conservação da natureza devidamente escrita no Cadastro Estadual de 

Unidades de Conservação (CEUC) e, ainda, aos que possuam Plano de Gestão 

de Resíduos Sólidos, sistema de coleta seletiva e disposição final de resíduos 

sólidos. 

Logo, a apresentação deste relatório, além de expor as ações executadas 

pela Prefeitura Municipal de Campo Grande em referência ao estipulado no 

Programa Municipal de Educação Ambiental, justifica-se para pontuação junto 

ao Programa do ICMS Ecológico. 

 

3. MOBILIZAÇÃO E ARTICULAÇÃO 

 

A execução do programa de educação ambiental exigiu a articulação 

intersetorial e mobilização social, favorecendo os processos de parcerias, 

contribuindo para a construção de uma população sustentável, por meio da 

potência de ação, participação, diálogo e troca de saberes. 

Neste contexto, as execuções de ações em atendimento ao determinado 

no programa visam ter um caráter transformador, crítico, permanente e 

continuada.   

 

4. DIAGNÓSTICO 

 

O diagnóstico apontou informações de suma importância para a 

delimitação dos objetivos, metas e ações que foram desenvolvidas na execução 

do programa. Tais informações e subsídios, necessários ao conhecimento prévio 

da realidade e ao adequado planejamento das intervenções, foram coletados por 

meio de levantamento de dados situacionais, reuniões técnicas, visitas de 

campo, levantamento bibliográfico e outros.  
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A partir deste levantamento que foi construída a formatação do 

diagnóstico situacional e a definição das intervenções e do processo 

metodológico de curto, médio e longo prazo. 

 

Centros de Educação Ambiental - CEAs 

O diagnóstico dos CEAs, realizado durante o ano de 2017, visou 

compreender a atual situação desses espaços, propor sua reestruturação e criar 

mecanismos para que novas diretrizes sejam implementadas. 

 CEA Leonor Reginato Santino (Polonês): 

Por meio do Decreto n. 4.975, de 25 de julho de 2011, foi denominado de 

Leonor Reginato Santini a praça instalada entre a Rua Corveta e a 

Avenida Nelly Martins, no Bairro Carandá Bosque I, onde está inserido o 

Centro de Educação Ambiental – CEA Polonês, ativo desde 21 de agosto 

de 2011. Instalado às margens do Córrego Sóter, afluente da microbacia 

hidrográfica do Prosa, teve sua instalação a partir da revitalização e 

adaptação do prédio onde funcionou o antigo matadouro de Campo 

Grande, conhecido como Matadouro Polonês, ainda na década de 50. 

Instalado em uma área que corresponde à 12.699 m², este CEA conta 

com a seguinte infraestrutura: Administração (sala, copa, sanitários); 

Espaço de oficinas; Área de convivência; Casa sustentável; Deck de 

observação; Trilhas ecológicas; Auditório com 108 lugares, trilha 

sustentável, observatório e Foyer. 

Este CEA tem agenda permanente de visitas escolares e sedia atividades 

e eventos ligados à questão ambiental, com um público bastante 

diversificado. Entre os quais encontram-se: alunos do 1º ao 7º ano do 

ensino fundamental das escolas públicas e privadas; eventos realizados 

pela Prefeitura e parceiros, grupos religiosos, entre outros. 

 CEA Cônsul Assaf Trad (Projeto Florestinha): 

O Parque Cônsul Assaf Trad foi criado em 2 de outubro de 2006, por meio 

do Decreto n. 9.742. Já o Centro de Educação Ambiental, inserido na área 

do Parque foi inaugurado em 23 de novembro de 2012, e conta com uma 

área de aproximadamente 25 hectares. Atualmente sua estrutura é 

composta por salas, anfiteatro, lagos e trilha, onde são desenvolvidas 
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atividades como palestras, teatro de fantoches, exposição de animais 

taxidermizados, plantio de mudas nativas e debates sobre fauna e flora. 

No município de Campo Grande, existem dois locais de atuação do 

Projeto Florestinha, à saber: Parque Estadual Matas do Segredo, 

atendendo 60 crianças; e, o CEA inserido no Parque Municipal Consul 

Assaf Trad, onde outras 60 crianças são atendidas.  

O projeto consiste em um trabalho social e ambiental desenvolvido pela 

Polícia Militar Ambiental desde o ano de 1992, reconhecido pela Fundo 

das Nações Unidas para a Infância – UNICEF, atuando com crianças e 

adolescentes carentes entre 7 e 16 anos de idade, ensinando-lhes a 

serem cidadãos com sensibilidade ambiental. 

As crianças do projeto realizam trabalhos de Educação Ambiental, 

recebendo alunos de escolas municipais, estaduais e particulares entre 

outras instituições, por meio de teatro de fantoches e oficinas em 

diferentes temáticas (Plantio de Mudas, com palestra sobre 

desmatamento, erosões e importância da flora, etc.; reciclagem de papel, 

com palestra sobre os problemas relacionados aos resíduos sólidos; 

visitação ao museu de animais e peixes taxidermizados (empalhados), 

com palestra sobre fauna, pesca, atropelamentos de animais silvestres; 

ciclo da Água, com palestras sobre o uso sustentável, poluição e escassez 

dos recursos hídricos e, Casa da Energia). 

 CEA Odilza Fernandes Bittar (Imbirussu): 

O Centro de Educação Ambiental Odilza Fernandes Bittar (CEA 

Imbirussu) foi criado a partir da revitalização e adaptação do prédio onde 

funcionou a Escola Municipal Carlos Cristaldo, adjacente à área do Horto 

Municipal, localizado no Parque Linear Imbirussu. Foi assim denominado 

por meio do Decreto n. 5.018, de 12 de dezembro de 2011, e tem por 

objetivo contribuir para a promoção e apoio ao processo de educação 

ambiental no município de Campo Grande. 

A área é rica em vegetação, e abriga também um dos viveiros de 

produção de mudas para a arborização urbana da cidade. Às margens do 

Córrego Imbirussu, conta com uma estrutura física dotada de auditório, 

espaços multiuso, Horto Florestal, trilha ecológica, laboratório de ciências, 

observatório, biblioteca (sala verde), telecentro (inclusão digital) e sala de 
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arte (dança e práticas esportivas), que propiciam a vivência de práticas 

sustentáveis. 

O CEA tem agenda permanente de visitas escolares, além de promover, 

realizar ou somente sediar atividades e eventos ligados à questão 

ambiental, recebendo também a comunidade do entorno e a população 

em geral, bem como participantes de projetos realizados pela Prefeitura, 

e por parceiros desta. 

 Parque Ecológico do Anhanduí (CEA Anhanduí): 

O Parque Ecológico do Anhanduí foi instituído por meio do Decreto n. 

3.762, de 19 de junho de 2000, e sua criação objetiva: contribuir com a 

valorização do patrimônio natural e paisagístico da Cidade de Campo 

Grande; proteger e revigorar ambientes do fundo de vale do Córrego 

Anhanduí, fauna e flora associados; estimular e favorecer a recreação, 

educação e interpretação ambiental. 

Considerada a primeira unidade urbana municipal de preservação, possui 

área de aproximadamente 15 hectares, com características físicas e 

biológicas que permitem classificá-la como vereda, portanto uma Reserva 

Ecológica como preconiza a Resolução CONAMA 004/85. 

Em 7 de julho de 2007 foi inaugurada a sede administrativa do parque, 

composta por duas salas, cozinha, banheiros, um teatro de arena, e em 

2012 foi construído um auditório com capacidade para 50 pessoas. Em 

2013 a Área de Preservação Permanente – APP do Parque Ecológico 

passou por processo de revitalização, onde foi instalado o Centro de 

Educação Ambiental – CEA Anhanduí, com a implementação de 

atividades educativas com a temática socioambiental, e realização de 

palestras, oficinas, rodas de conversa, seminários, trilhas ecológicas, 

entre outras. 

A criação do Parque, com a inserção do CEA, tem por objetivo: 

a) Promover a recuperação e a preservação da área de vereda, 

valorizando os aspectos físicos e biológicos desse ambiente. 

b) Proteger os locais onde ocorram os aparecimentos de água por 

afloramento do lençol freático (olho d’água, nascente). 

c) Preservar os locais de alimentação, reprodução, pernoite e descanso 

da fauna em geral. 
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d) Proteger as cabeceiras e margens dos córregos garantindo a 

conservação dos pontos onde ocorrem às recargas hídricas. 

e) Desenvolver, por meio de estudos, métodos e técnicas de recuperação 

e preservação de áreas de veredas. 

f) Possibilitar o desenvolvimento de atividades contemplativas 

monitoradas, tecnologias sociais e educação ambiental, além de 

permitir ações de caráter científico. 

 

Relatório das Ações de Educação Ambiental no Município de Campo 

Grande 

Para o diagnóstico das ações realizadas pela Prefeitura Municipal de Campo 

Grande/MS, foi considerado os relatórios apresentados no ano de 2015 e 2016 

para o Programa ICMS Ecológico. 

 Ano 2015 

Durante o ano de 2015, de acordo com o apresentado, a metodologia de 

trabalho previu que nos CEAs seriam realizadas as seguintes ações e 

atividades: visitas dos alunos de escolas municipais, estaduais e 

particulares, da educação infantil à universitária; para ONGs, 

pesquisadores, população do entorno, associações de moradores e de 

condomínio, entre outros. E deste modo, os centros executaram 

efetivamente suas finalidades institucionais de se constituírem em 

referência de educação ambiental e integração para a população da 

região, prestando um trabalho que, pela diversidade das ações, auxilia na 

integração e na transversalidade da educação ambiental. 

Em somatório as ações de Educação Ambiental nos CEAs, foram 

realizadas as ações itinerantes, seminários, simpósios, oficinas e 

palestras, as práticas de compartilhamento e reflexão nos fóruns e grupos 

de trabalho.  

O programa foi desenvolvido de forma continua e permanente, sendo o 

público alvo constituído pelos alunos de educação infantil, ensino 

fundamental, médio e universitário, munícipes das associações de 

moradores e condomínios, pesquisadores, membros de organizações não 

governamentais e empresas. 
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Para o desenvolvimento das ações foram realizadas parcerias com a 

empresa MRV e a Casa das Sementes, com a concessionária Águas 

Guariroba S.A. e a Assetur, com organizações não governamentais, como 

a WWF, e ainda com a Universidade Católica Dom Bosco e com a 

Secretaria Municipal de Segurança Pública. 

Dentre as ações desenvolvidas, destacam-se: 1º Seminário Meio 

Ambiente e Desenvolvimento Sustentável – Desafios e Possibilidades na 

Atualidade, em 29 de maio de 2015; II Simpósio Homem Pantaneiro 

Ciência, Cultura e Tecnologia – dos Tempos de Sapicuá aos tempos de 

CPU (SABERES, SABORES E SONS PANTANEIROS), em 27 de 

outubro de 2015; e, Formação Continuada de Educadores, realizado no 

CEA Imbirussu. 

 Ano 2016 

A Divisão de Fiscalização, Políticas Sustentáveis e Educação Ambiental 

– DFPE da Secretária Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento 

Sustentável – SEMADUR, responsável pelo Setor de Educação Ambiental 

na Prefeitura Municipal de Campo Grande (PMCG), durante o ano de 

2016 desenvolveu ações integradas em 03 (três) eixos de trabalho 

(Centros de Educação Ambiental – CEAs, Educação Ambiental Itinerante,  

Fortalecimento de Espaços Coletivos de reflexão e Ação), buscando 

sempre a interação, articulação e integração com os diversos setores da 

sociedade civil e do poder público que são relacionados com a temática 

ambiental.  

Para satisfatório alcance dos objetivos descritos no Programa Municipal 

de Educação Ambiental, foram estabelecidas parcerias para a 

viabilização das ações (Águas Guariroba, Unigran, UCDB, UNIDERP, 

UFMS, Solurb, outros). 

Dentre as ações desenvolvidas pelo Prefeitura durante o período, faz-se 

interessante mencionar: vistorias de fiscalização nos diversos postos de 

coleta seletiva instalados em toda a cidade, em áreas públicas objeto de 

degradação ambiental, invasão ou qualquer outra área antropizada; 

processo de construção coletiva do Plano Municipal de Coleta Seletiva; 

Práticas de Educação ambiental nos 04 (quatro) CEAs foi possível 

alcançar um público de aproximadamente 11.000 (onze mil) pessoas, 
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sendo esses alunos de escolas de educação infantil, de ensino 

fundamental e médio, universitários, idosos, associação de moradores, 

ONGs; realização de Seminários, Simpósios, Workshop, Reuniões 

Técnicas contribuindo estabelecimento da integração necessária a 

construção de Políticas Sustentáveis; ações de educação ambiental 

itinerante, realizadas a partir de um veículo adaptado com data show, 

microfones, onde funciona um arquivo de material didático e subsídios 

que são distribuídos, atendendo um público de aproximadamente 3.500 

(três mil e quinhentas) pessoas em escolas, condomínios, canteiros de 

obras da construção civil, centros comunitários, associação de 

moradores, outros.      

 

5. OBJETIVO GERAL 

 

A elaboração deste relatório objetiva apresentar as atividades de 

Educação Ambiental desenvolvidas pela Prefeitura Municipal de Campo Grande 

– MS no ano de 2017, referente ao proposto pelo Programa Municipal de 

Educação Ambiental do município, elaborado no ano de 2015. A execução do 

programa tem por função elevar e qualificar a participação da população local 

em torno da temática Ambiental, transformando-a em Sociedade Sustentável. 

Apresentar as informações em questão visa subsidiar análise realizada 

pelo Instituto de Meio Ambiente de Mato Grosso do Sul – IMASUL, afim de 

pontuar dentro das tábuas de avaliação qualitativa para o Componente Unidades 

de Conservação e Terras Indígenas do Programa ICMS Ecológico.  

 

6. LINHAS DE AÇÃO 

 

O Programa Municipal de Educação Ambiental definiu suas linhas de 

ações baseadas na convicção de que a prática da educação ambiental neste 

município poderá ser subsidiária para a formulação de políticas públicas desse 

setor, desde que definidas por meio de diálogo participativo e democrático com 

os diferentes sujeitos e atores dessa política. 
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Essas são desenvolvidas de forma transversal e interdisciplinar, sendo 

considerados os eixos: 

 

Centros de Educação Ambiental (CEAs):  

Esta linha de ação previu a gestão e o planejamento da educação 

ambiental nos quatro Centros de Educação Ambiental municipais, a saber: CEA 

Leonor Reginato Santino (Polonês); CEA Cônsul Assaf Trad (Projeto 

Florestinha); CEA Odilza Fernandes Bittar (Imbirussu); e, Parque Ecológico do 

Anhanduí (CEA Anhanduí). As ações dever-se-ão ser realizadas de forma 

integrada às demandas e aos contextos próprios de cada realidade. 

 

Educação Ambiental Itinerante 

Esta previu o atendimento às comunidades distantes dos CEAs por via 

itinerante da equipe institucional, com o deslocamento aos diversos espaços 

sociais da capital (associações de moradores, condomínios, igrejas, canteiros de 

obra., entre outros). 

 

Fortalecimento de Espaços Coletivos de reflexão e Ação (Fóruns, 

Grupos de Trabalho, Comissões) 

Consolidação de espaços coletivos de reflexão e ação e o 

estabelecimento de parcerias no enfrentamento aos limites encontrados na 

prática da educação ambiental, a exemplo: Fórum do Lixo e Cidadania, Grupo 

de Trabalho Intersetorial da Coleta Seletiva, Conselhos Gestores da Áreas de 

Proteção Ambiental – APA, entre outros. 

 

Formação Continuada Permanente 

Estabelecimento de espaços de educação continuada em práticas 

ambientais e de sustentabilidade, com a realização de seminários, oficinas, 

simpósios e capacitações.  

 

7. METODOLOGIA 
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A metodologia de trabalho escolhida para o desenvolvimento do PMEA foi 

a participativa e democrática, em respeito à essência do próprio programa, que 

pretendeu efetivar um processo de construção coletiva.  

Neste sentido, foram desenvolvidas atividades nos Centros de Educação 

Ambiental (CEAs), prevendo-se que nesses deveriam ser trabalhadas a visitação 

agendada, de acordo com o público e em respeito aos princípios do programa, 

com os alunos de escolas municipais, estaduais e particulares, da educação 

infantil à universitária; para ONGs, pesquisadores, população do entorno, 

associações de moradores, e qualquer cidadão do município, que se interessar 

por conhecer o local ou desenvolver atividades voltadas ao Meio Ambiente. 

Assim sendo, os CEAs executaram efetivamente suas finalidades institucionais 

de se constituírem em referência de educação ambiental e integração para a 

população. 

Seguindo a mesma linha metodológica, e no intuito de fortalecer parcerias 

e ampliar de forma coletiva a reflexão sobre os limites e as possibilidades dos 

trabalhos à serem desenvolvidos, a educação ambiental itinerante dever-se-ia 

atender as solicitações dos centros de educação (públicos e/ou privado), bem 

como de toda e qualquer reunião de entidades da sociedade civil organizada, 

como forma a consolidar a Educação Ambiental nos espaços públicos voltados 

a prática do ensino e das discussões em grupo, afim de fazer com que ela seja 

trabalhada de modo permanente e continuado.  

 

8. RESULTADOS ATINGIDOS 

 

Em 2017, a PLANURB voltou a desempenhar seu papel socioambiental 

no município de Campo Grande/MS e, entre suas atribuições, o desenvolvimento 

da Educação Ambiental Formal e Não-Formal, de forma permanente e 

continuada, buscando o planejamento e a colaboração na execução de 

atividades/ações em conformidade com a Política Nacional de Educação 

Ambiental (PNEA), instituída por meio da Lei 9.795 de 1999, e regulamentada 

pelo Decreto Nº 4.281 de 2002.  

O setor de Educação Ambiental desenvolveu diversas ações integradas 

aos eixos de trabalho das outras divisões pertencentes a DPA (Saneamento 

Ambiental – DSAM e Parques e Praças – DIPRA), buscando a interação e 
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articulação com os diversos setores da sociedade civil e do poder público, 

relacionados com a temática ambiental (Empresas, Cooperativas, ONGs, 

Universidades, Escolas de Ensino Fundamental e Médio, Secretarias e 

Fundações do Poder Público Municipal, Estadual e Federal, outros). 

 

8.1. Educação Ambiental Itinerante 

 

 Recepção de Calouros 

Em recepção aos acadêmicos dos cursos de Engenharias Ambientais, 

Elétrica, Civil e da Computação da Universidade Anhanguera – 

UNIDERP, foi desenvolvida no dia 11 de março de 2017, no Centro de 

Educação Ambiental Anhanduí – CEA Anhanduí, inserido na Área de 

Preservação Permanente (APP) do Parque Ecológico Anhanduí, uma 

palestra e plantio de mudas nativas. Essa ação visou envolver os 

acadêmicos com projetos que beneficiem a comunidade, desenvolvendo 

a cidadania e a responsabilidade socioambiental. 

 

  

  

Atividade: Recepção de Calouros no CEA Anhanduí, em 11 de março de 2017 
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 Dia Mundial da Água 

Em 22 de março é comemorado o Dia Mundial da Água, e em 

comemoração à data, a Prefeitura Municipal de Campo Grande (PMCG), 

por meio da PLANURB e Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Gestão 

Urbana (SEMADUR), em parceria com Instituto Brasileiro do Meio 

Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (IBAMA), Polícia Militar 

Ambiental (PMA), Grupo Escoteiros Atalaia do Pantanal, Centro de 

Referência a Assistência Social Guanandi (CRAS), MRV Engenharias e 

Universidade Anhanguera UNIDERP, realizou palestra e plantio de 30 

mudas no Centro de Educação Ambiental – CEA do Anhanduí, inserido 

na Área de Preservação Permanente (APP) do Parque Ecológico 

Anhanduí. 

A realização deste evento objetivou a reflexão, discussão e sensibilização 

sobre a relação homem e água, abordando temas como a conservação e 

proteção da água, desenvolvimento sustentável, recursos hídricos e 

medidas para resolver problemas relacionados com poluição, 

incentivando e chamando a atenção da sociedade para a preservação dos 

leitos dos córregos, rio e mananciais. 

O evento contou com a presença de alunos da 7ª série da Escola 

Municipal CAIC Rafaela Abrão, além das entidades governamentais que 

colaboraram com a organização deste ato público. 
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Atividade: Dia Mundial da Água no CEA Anhanduí, em 22 de março de 2018 

 

 Apresentação do Plano Municipal de Saneamento Básico 

Atendendo solicitação da Universidade Federal da Grande Dourados – 

UFGD quanto a apresentação do Plano Municipal de Saneamento Básico 

de Campo Grande – PMSB, e informações sobre a estruturação e 

competências desta autarquia aos alunos do curso de Gestão Ambiental, 

a equipe da Divisão de Saneamento Ambiental promoveu no CEA 

Polonês, no dia 18 de julho de 2017 um dia de aprendizado e troca de 

experiências para os alunos, além de visitas de campo no Parque do Sóter 

e em uma das barragens de detenção deste Córrego. 

  

    
Atividade: Apresentação do Plano Municipal de Saneamento Básico no CEA 

Polonês, e visita técnica no Parque Sóter, em 18 de julho de 2017. 

 

 Projeto Diálogos 2017 

O Projeto Diálogos tem por objetivo a promoção de rodas de discussão 

sobre assuntos voltados a temática Meio Ambiente, devendo ser 

realizados durante as 4 (quatro) estações do ano (Verão, Outono, Inverno 

e Primavera), com continuidade no ano de 2018. 
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Esse projeto teve início com o Diálogo de Primavera – Sobre árvores e a 

cidade, realizado no dia 21 de setembro de 2017, no Parque Florestal 

Antônio de Albuquerque – Horto Florestal. A realização do evento 

objetivou a comemoração ao dia da árvore e abertura de um espaço de 

divulgação de informações e trocas de experiências sob a temática da 

arborização urbana. Foram realizadas no dia as palestras das Arquitetas 

e Urbanistas Eliane Guaraldo (Presidente da região Centro-Oeste da 

Sociedade Brasileira de Arborização Urbana – SBAU) e Camila Amaro 

(Doutoranda em Tecnologias Ambientais pela Universidade Federal de 

Mato Grosso do Sul – UFMS), e o público-alvo foi de técnicos do poder 

público municipal e estadual, profissionais da área ambiental e 

acadêmicos. 

O evento foi promovido pela PLANURB, em parceria com a SEMADUR, 

a Sociedade Brasileira de Arborização Urbana (SBAU) e Universidade 

Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS). 

    

    

Atividade: Diálogo de Primavera – Sobre árvores e a cidade, realizado no Parque 

Florestal Antônio de Albuquerque – Horto Florestal, em 21 de setembro de 2017. 
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 Hora do Planeta 

Realizado no dia 25 de março de 2017, a Hora do Planeta é uma 

promoção da WWF, onde todas as cidades do mundo são convidadas a 

apagarem suas luzes por 60 minutos, entre as 20h30 e 21h30 (horário 

local), afim de trazer à tona a reflexão e discussão sobre as mudanças 

climáticas.  

Em Campo Grande/MS, por meio de uma parceria da PLANURB, 

SEMADUR, Secretaria Municipal de Segurança e Defesa Civil (SESDE) 

e Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos (SISEP), 

foram apagadas as luzes dos monumentos Obelisco, Praça das Araras, 

Praça Pantaneira (Paço Municipal) e Praça Epaminondas Alves Ferreira 

(Avenida Júlio de Castilho). 

 

  
Praça das Araras. Praça Pantaneira. 

 
Obelisco 

Atividade: Hora do Planeta – apagadas as luzes por 60 minutos dos monumentos 

Obelisco, Praça das Araras, Praça Pantaneira e Epaminondas Alves Ferreira, em 

25 de março de 2017. 

 

 Palestra Comunidade Boa Nova 

Atendendo a uma solicitação, representantes da PLANURB e da 

Concessionária Águas Guariroba S. A., realizarão palestra em 29 de 
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março de 2017, na  Comunidade Boa Nova, sito à Rua Lindóia, n. 662 – 

Vila Marli, com objetivo de trazer à tona a reflexão, discussão e 

sensibilização sobre a relação homem e água, abordando temas como a 

conservação e proteção da água, desenvolvimento sustentável, recursos 

hídricos e medidas para resolver problemas relacionados com poluição, 

incentivando e chamando a atenção da sociedade para a preservação dos 

leitos dos córregos, rio e mananciais. 

Neste evento, foram atendidas em torno de 30 crianças, entre 07 e 12 

anos. 

 

  
Atividade: Educação Ambiental para as crianças da Comunidade Católica Boa 

Nova, em 29 de março de 2017. 

 

 Palestra Acadêmicos do Curso de Enfermagem 

Visando levar ao conhecimento de todos os trabalhos desenvolvidos pela 

Agência, sobre a importância de considerar o planejamento urbanístico e 

ambiental das cidades nas ações de saúde pública, foi desenvolvida na 

sede da PLANURB, sito à Rua Hélio Castro Maia, n. 279 – Jardim 

Paulista, no dia 11 de abril de 2017 a palestra para os alunos do 1° 

Semestre do Curso de Graduação em Enfermagem, da Faculdade 

UNIGRAN Capital. 

 



 
 

RUA HÉLIO DE CASTRO MAIA, 279 – JARDIM PAULISTA – CEP: 79050-20 – FONE: 3314-

5160 

  

Atividade: Palestra sobre planejamento urbano e ambiental, na sede da 

PLANURB, para os acadêmicos do curso de Enfermagem (UNIGRAN Capital), em 

11 de abril de 2017. 

 

 Semana do Meio Ambiente 

Em comemoração ao Dia do Meio Ambiente, comemorado em 5 de junho, 

a Prefeitura Municipal de Campo Grande (PMCG), por meio da PLANURB 

e SEMADUR, desenvolveu diversas ações, durante toda a semana de 

comemoração. 

Nos dias 5 e 6 de junho foi realizado o II Simpósio “Meio Ambiente e 

Gestão Integrada – Um Olhar Integrado”, no Complexo Multiuso da 

Universidade Federal de Mato Grosso do Sul – UFMS – Auditório 02 – 

Campus Campo Grande, Vila Olinda. No dia 7 de junho o descerramento 

da Placa do Observatório de Aves no Parque Ecológico Anhanduí, no 

Centro de Educação Ambiental (CEA Anhanduí); no dia 8 de junho o 

descerramento da Placa do Observatório de Aves no O Centro de 

Educação Ambiental Leonor Reginato Santini – CEA  Polonês, sito à Rua 

Corveta, 141 – Bairro Carandá Bosque; e no dia 9 de junho foi realizado 

o descerramento da Placa do Observatório de Aves no Centro de 

Educação Ambiental Odilza Fernandes Bittar – CEA Imbirussu, localizado 

na Avenida Amaro Castro Lima, 2200, Bairro Popular. 

O objetivo da promoção dos eventos era dialogar com a sociedade sobre 

a preservação e valorização do patrimônio ambiental urbano, de forma a 

estabelecer parâmetros para o desenvolvimento sustentável da capital.  

O público alvo dos eventos foram os servidores públicos, gestores 

ambientais, estudantes, empresários e autônomo, e as atividades 

desenvolvidas foram palestras, trilas ecológicas e plantio de mudas. 

http://ceapolones.blogspot.com/
http://ceapolones.blogspot.com/
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Atividade: descerramento da Placa do Observatório de Aves, no CEA 

Anhanduí, em 7 de junho de 2017. 

 

Atividade: II Simpósio “Meio Ambiente e Gestão Integrada”, na UFMS, em 5 e 6 

de junho de 2017. 

 

 Campanha “Diga NÃO às Queimadas Urbanas – Agosto Alaranjado” 

Objetivando a discussão junto à comunidade, a otimização da gestão das 

ações voltadas a prevenção do uso do fogo, o monitoramento e o combate 

aos incêndios no município de Campo Grande/MS, incluindo a proposição 

de normas, observadas as disposições legais vigentes, durante o período 

de estiagem, compreendido pelos meses de agosto e setembro de 2017, 
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foi desenvolvida a Campanha “Diga NÃO às Queimadas Urbanas – 

Agosto Alaranjado”. 

Como ações desenvolvidas foram realizadas palestras pelos 

representantes do da PLANURB, Corpo de Bombeiros e Defesa Civil, 

concentradas nas Escolas Municipais e Estaduais inseridas no município 

de Campo Grande, nos Conselhos Regionais Municipais, Rede Municipal 

da Gestão Democrática – Rede Viva e Conselho Municipal de Meio 

Ambiente – CMMA. 

Visando o desenvolvimento satisfatório da campanha, foram efetivadas 

as parcerias entre: PLANURB, SEMADUR, Secretaria Municipal de 

Educação – SEMED, Secretaria Municipal de Saúde – SESAU, Secretaria 

Municipal de Infraestruturas e Serviços – SISEP, Agência Municipal de 

Transporte e Trânsito – AGETRAN, Corpo de Bombeiros, Defesa Civil, 

Rede Viva, Conselhos Regionais Municipais, CMAA, Câmara Municipal 

de Campo Grande, IBAMA e Instituto de Meio Ambiente de Mato Grosso 

do Sul – IMASUL. 

 

  

Atividade: Apresentação da 

campanha ao CMMA, na sede da 

PLANURB, em 11 de julho de 2017. 

Atividade: Apresentação da campanha 

na SISEP, em 9 de agosto de 2017. 
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Atividade: Apresentação da 

campanha na ENERGISA, em 23 de 

agosto de 2017. 

Atividade: Apresentação da campanha 

no Consórcio Guaicurus, em 28 de 

agosto de 2017. 

  

Atividade: Apresentação da 

campanha na Escola Municipal 

Senador Rachid Saldanha Derzi, em 

29 de agosto de 2017. 

Atividade: Apresentação da campanha 

na Escola Municipal Professora 

Oneida Ramos, em 23 de agosto de 

2017. 

 

Como resultado da Campanha, foi instituído o Comitê Municipal de 

Prevenção e Combate aos Incêndios Florestais e Urbanos no âmbito do 

Município de Campo Grande – MS, por meio do Decreto n. 13.366, 

publicado no Diogrande em 13 de dezembro de 2017. 

 

 Palestra Semana Interna de Prevenção de Acidentes no Trabalho – 

SIPAT na Empresa Weber Saint Gobain  

Em atendimento ao solicitado pela Grupo Teatral Chico Maria, contratado 

pela Empresa Weber Saint Gobain, localizada na saída para o município 

de Sidrolândia, foi desenvolvida no dia 8 de novembro de 2017, durante 

a Semana Interna de Prevenção de Acidentes no Trabalho – SIPAT, uma 

palestra para apresentação da estrutura e atribuições da PLANURB, 
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aspectos gerais sobre o planejamento urbano e ambiental do município, 

seus instrumentos, mecanismos e, também sobre os impactos ambientais 

decorrentes das ações do homem sob o meio ambiente, e a necessidade 

de mudança de comportamento de toda a sociedade. 

 

  

  

  

Atividade: Palestra sobre estrutura e atribuições da PLANURB, e também sobre 

os impactos ambientais decorrentes das ações do homem, na Empresa Weber 

Saint Gobain, no dia 8 de novembro de 2017. 

 

 VIII Congresso Brasileiro de Gestão Ambiental – CONGEA  

Durante os dias 27 e 30 de novembro de 2017, na Universidade Católica 

Dom Bosco – UCDB, foi realizado o VIII Congresso Brasileiro de Gestão 



 
 

RUA HÉLIO DE CASTRO MAIA, 279 – JARDIM PAULISTA – CEP: 79050-20 – FONE: 3314-

5160 

Ambiental – CONGEA, no qual a Prefeitura Municipal de Campo Grande 

(PMCG), por meio da PLANURB e SEMADUR, estiveram presente no 

planejamento, organização e participação no evento. Foram 

desenvolvidas mesas redondas, palestras e visitas técnicas, tendo como 

público-alvo os gestores públicos, profissionais da área e acadêmicos. 

 

  

Atividade: Palestra no VIII Congresso Brasileiro de Gestão Ambiental – 

CONGEA, realizado na Universidade Católica Dom Bosco (UCDB), dos 

dias 27 a 30 de novembro de 2017. 

  

Atividade: visita técnica no Centro de Educação Ambiental – CEA do Imbirussu e 

na Estação de Tratamento das Concessionária Águas Guariroba.  

  

 Conferência do Plano de Coleta Seletiva de Campo Grande – MS 

Devido a necessidade de realização de uma Conferência Municipal para 

apresentação da proposta e validação da versão preliminar do Plano, a 

PLANURB elaborou todo o processo burocrático da Conferência, dando 

início pelo intermédio do Decreto de Convocação n. 13.260, de 31 de 

agosto de 2017 publicado no Diário Oficial de Campo Grande 

(DIOGRANDE) n. 4.991, de 1° de setembro de 2017. Em seguida a 

regulamentação da Conferência pela Resolução Conjunta 
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SEMADUR/PLANURB n. 01 de 12 de setembro de 2017 publicado no 

DIOGRANDE n. 4.998, de 13 de setembro de 2017 e republicado no 

DIOGRANDE n. 5.014 de 26 de setembro de 2017. Por fim, a publicação 

da relação dos delegados inscritos no período de 13 a 20 de setembro na 

presente agência, sendo uma Resolução Conjunta SEMADUR/PLANURB 

n°2, de 26 de setembro de 2017, totalizando 103 delegados credenciados. 

A Conferência foi realizada no dia 30 de setembro de 2017 com um 

público de cento e quarenta e uma (141) pessoas, na Faculdade Estácio 

de Sá, localizada na avenida Fernanda Corrêa da Costa, 1.800, Bairro 

Itanhangá, em Campo Grande/MS, das 7h30min às 17h30min. Além da 

apresentação do Plano, o tema principal abordado e discutido na 

Conferência por meio de plenária e grupos de trabalho foram os seguintes 

eixos temáticos: Emancipação econômica e inclusão social dos catadores 

de resíduos sólidos recicláveis; Educação ambiental; Soluções integradas 

e novas tecnologias para redução, reutilização e reciclagem; e 

Governança para modelos de responsabilidades compartilhadas. A figura 

02 demonstra a Conferência. 

 

Atividade: Conferência do Plano de Coleta Seletiva de Campo Grande/MS, 

realizada na Faculdade Estácio de Sá, no dia 30 de setembro de 2017. 

 

8.2. Centros de Educação Ambiental - CEAs 

 

 CEA Leonor Reginato Santino (Polonês) 
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O relatório visa apresentar as atividades desenvolvidas no CEA Polonês, 

durante o período de maio a dezembro de 2017, sendo os dados 

apresentados de forma sucinta e objetiva. 

Para atender aos visitantes são desenvolvidas atividades de 

apresentação de palestras, vídeos, visita técnica à Casa Sustentável e 

passeio ecológico, onde são abordados temas como a reconstituição da 

mata ciliar e os diversos tipos e espécies da fauna e flora. Com 

responsabilidade de apoiar as iniciativas que promovam a Educação 

Ambiental, o espaço também é cedido para entidades, instituições e/ou 

particulares que queiram promover ações com essa finalidade. 

A seguir segue a relação das atividades desenvolvidas dentro do CEA do 

Polonês. 

DATA EVENTO 
ENTIDADE/  

ÓRGÃO 
15.05.2017 Reunião do grupo técnico de coleta seletiva PLANURB 

16.05.2017 Reunião Conselho Gestor de APA – Ceroula SEMADUR 

16.05.2017 
Curso Aprove Fácil para auxiliar profissionais e empresas na elaboração de 
projetos arquitetônicos por meio digital 

SEMADUR 

17.05.2017 Workshop SIMGEO – Sistema Municipal de Geoprocessamento PLANURB 

22.05.2017 Reunião do Curso Aprove Fácil SEMADUR 

23.05.2017 
Curso Aprove Fácil para auxiliar profissionais e empresas na elaboração de 
projetos arquitetônicos por meio digital 

SEMADUR 

25.05.2017 Reunião Plano Plurianual PMCG 

26.05.2017 Reunião Conselho Gestor de APA – Lageado SEMADUR 

28.05.2017 Reunião Soka Gakkai Internacional do Brasil PARTICULAR 

31.05.2017 Reunião do grupo técnico de coleta seletiva PLANURB 

02.06.2017 Reunião Conselho Gestor de APA – Ceroula SEMADUR 

05.06.2017 Reunião equipe secretaria de turismo - Juliane SECTUR 

08.06.2017 
Inauguração da placas de observatório de aves CEA Polonês e Workshop de 
resíduos sólidos 

PLANURB 

21.06.2017 Reunião equipe secretaria de turismo - Juliane SECTUR 

23.06.2017 Reunião Conselho Gestor de APA – Lageado SEMADUR 

26.06.2017 Reunião do grupo técnico de coleta seletiva PLANURB 

27.06.2017 Reunião Conselho Gestor de APA – Guariroba SEMADUR 

03.07.2017 Reunião equipe secretaria de turismo - Juliane SECTUR 

05.07.2017 Reunião equipe secretaria de turismo - Juliane SECTUR 

07.07.2017 Visita Técnica dos acadêmicos de Arquitetura UFMS 

11.07.2017 1º Workshop Restauração da Bacia do Guariroba SEMADUR 

13.07.2017 Reunião do grupo técnico de coleta seletiva PLANURB 

18.07.2017 
Palestra para turma de gestão ambiental UFGD, sobre nascente córrego 
prosa. 

PLANURB 

27.07.2017 Reunião do grupo técnico de coleta seletiva PLANURB 

28.07.2017 Reunião Conselho Gestor de APA – Lageado SEMADUR 

04.08.2017 Reunião Conselho Gestor de APA – Ceroula SEMADUR 
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08.08.2017 Reunião Conselho Gestor de APA – Guariroba SEMADUR 

10.08.2017 Reunião do grupo técnico de coleta seletiva PLANURB 

11.08.2017 Reunião do núcleo permanente de gestão de resíduos sólidos SEMADUR 

18.08.2017 
Dia Nacional do Campo Limpo (Associação Campo-grandense das Revendas 
Agrícolas - ACRA) 

PARTICULAR 

25.08.2017 Reunião Conselho Gestor de APA – Lageado SEMADUR 

29.08.2017 Reunião do grupo técnico de coleta seletiva PLANURB 

01.09.2017 Reunião Conselho Gestor de APA – Ceroula SEMADUR 

04.09.2017 
Visita Técnica dos estudantes da turma de educação ambiental do Colégio 
Militar de Campo Grande 

PARTICULAR 

05.09.2017 Reunião Conselho Gestor de APA – Guariroba SEMADUR 

14.09.2017 
Curso Aprove Fácil para auxiliar profissionais e empresas na elaboração de 
projetos arquitetônicos por meio digital 

SEMADUR 

18.09.2017 Reunião do grupo técnico de coleta seletiva PLANURB 

20.09.2017 
Curso Aprove Fácil para auxiliar profissionais e empresas na elaboração de 
projetos arquitetônicos por meio digital 

SEMADUR 

21.09.2017 
Curso Habite-se Legal: cursos de orientação e capacitação para profissionais 
que atuam nas áreas de Aprovação de Projetos e Regularização de Obras. 

SEMADUR 

22.09.2017 Reunião Conselho Gestor de APA – Lageado SEMADUR 

28.09.2017 Reunião do grupo técnico de coleta seletiva PLANURB 

16.10.2017 Reunião do grupo técnico de coleta seletiva PLANURB 

19.10.2017 
Curso Aprove Fácil para auxiliar profissionais e empresas na elaboração de 
projetos arquitetônicos por meio digital 

SEMADUR 

20.10.2017 Reunião Conselho Gestor de APA – Lageado SEMADUR 

26.10.2017 
Curso Habite-se Legal: cursos de orientação e capacitação para profissionais 
que atuam nas áreas de Aprovação de Projetos e Regularização de Obras. 

SEMADUR 

27.10.2017 Reunião Extraordinária Conselho Gestor de APA – Lageado SEMADUR 

27.10.2017 Reunião do grupo técnico de coleta seletiva PLANURB 

31.10.2017 Reunião Conselho Gestor de APA – Guariroba SEMADUR 

10.11.2017 Visita Técnica Colégio Auxiliadora PARTICULAR 

10.11.2017 Reunião Conselho Gestor de APA – Ceroula SEMADUR 

17.11.2017 Reunião Conselho Gestor de APA – Guariroba SEMADUR 

21.11.2017 Palestra de apresentação de software para prefeitura AGETEC 

22.11.2017 
Curso Aprove Fácil para auxiliar profissionais e empresas na elaboração de 
projetos arquitetônicos por meio digital 

SEMADUR 

23.11.2017 
Curso Habite-se Legal: cursos de orientação e capacitação para profissionais 
que atuam nas áreas de Aprovação de Projetos e Regularização de Obras 

SEMADUR 

24.11.2017 Reunião Conselho Gestor de APA – Lageado SEMADUR 

29.11.2017 
reunião técnica com os supervisores gerais e gerentes técnicos da 
coordenadoria de controle de endemias vetoriais CCEV 

SESAU 

04.12.2017 
reunião técnica com os supervisores gerais e gerentes técnicos da 
coordenadoria de controle de endemias vetoriais CCEV 

SESAU 

05.12.2017 Reunião Conselho Gestor de APA – Guariroba SEMADUR 

06.12.2017 
Curso Aprove Fácil para auxiliar profissionais e empresas na elaboração de 
projetos arquitetônicos por meio digital 

SEMADUR 

07.12.2017 Reunião Conselho Gestor de APA – Lageado SEMADUR 

11.12.2017 
reunião técnica com os supervisores gerais e gerentes técnicos da 
coordenadoria de controle de endemias vetoriais CCEV 

SESAU 

15.12.2017 
reunião técnica com os supervisores gerais e gerentes técnicos da 
coordenadoria de controle de endemias vetoriais CCEV 

SESAU 
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19.12.2017 Confraternização do Conselho Regional da Região Urbana do Prosa PLANURB 

Além das ações descritas de visitação e cedência do espaço, ainda foram 

desenvolvidas ações itinerantes, aonde a Gestora do CEA se deslocou à 

Escolas Municipal Professor Vanderlei Rosa de Oliveira e Escola Estadual 

José Maria Hugo Rezende, trabalhando com os alunos sobre a 

conscientização ambiental, palestrando sobre as queimadas e a 

importância da reciclagem dos resíduos. 

Abaixo segue imagens comprovando algumas das ações realizadas: 

  

Progama Aprova Fácil (16.05.2017) Conselho Gestores das APAs 

(reuniões mensais) 

  

Visita Técnica (Arquitetura), em 7.7.2017 

  

Visitação Técnica, em 18.7.2017 Descerramento de Placa de Aves, 

em 8.7.2017 
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Descerramento de Placa de Aves, em 

8.7.2017 

Apresentação Plano de Coleta 

Seletiva, em 8.6.2017 

  

Visita UFGD, em 18.7.2017 Reunião SESAU, em 29.11.2017 

  

Dia Nacional do Campo Limpo, em 18.8.2017 

  

Dia Nacional do Campo Limpo, em 18.8.2017 
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Dia Nacional do Campo Limpo 

  

Dia Nacional do Campo Limpo 

  

Visitação Colégio Auxiliadora, em 

10.11.2017 

Conselho Gestores das APAs 

(reuniões mensais) 

  

Escola Municipal Vanderlei Rosa de 

Oliveira 

Escola Estadual José Maria Hugo 

Rezende 
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 CEA Odilza Fernandes Bittar (Imbirussu) 

Durante o ano de 2017 no local foram desenvolvidas atividades de 

pesquisa de espécies de fauna e flora, trilhas ecológicas, rodas de 

discussão, palestras, entre outros. Foram atendidas aproximadamente 

1.300 pessoas, em destaque, nas ações detalhadas abaixo:   

 

DATA EVENTO ENTIDADE/ÓRGÃO 

07.01.2017 Observação e registros fotográficos das aves Particular 

08.01.2017 Trilha Ecológica - Parque Linear do Imbirussu Particular 

10.01.2017 
Programa de Controle do Diabetes - aferição da pressão arterial, 
teste glicêmico. 

SESAU 

11.01.2017 Trilha Ecológica - Parque Linear do Imbirussu Grupo Aldeia Materna 

20.02.2017 Trilha Ecológica - Parque Linear do Imbirussu 
Associação de Pais e 

Amigos do Autista - AMA 

24.03.2017 
Palestra Educativa sobre o Parque Linear do Imbirussu, trilha 
interpretativa, visita ao viveiro municipal de produção de mudas 
e lanche coletivo. 

Escola Municipal Carlos 
Vilhalva Cristaldo 

02.04.2017 Trilha Ecológica - Parque Linear do Imbirussu 
Clube de Aventureiros 

Águias Kids 

12.04.2017 
Palestra Educativa sobre o Parque Linear do Imbirussu, trilha 
interpretativa, coleta de sementes, flores e frutas, visita ao 
viveiro municipal de produção de mudas e lanche coletivo. 

Colégio Oswaldo Tognini 

18.04.2017 
Roda de Discussão sobre a paisagem urbana, caminhada pela 
trilha do horto florestal 

Paisagem Urbana 

27.04.2017 
Palestra Educativa sobre o Parque Linear do Imbirussu, trilha 
municipal de produção de mudas 

UEMS 

03.05.2017 
Reunião - Diagnóstico/Levantamento das atividades e 
necessidades do Centro de Educação Ambiental do Imbirussu 

PLANURB 

13.05.2017 Trilha Ecológica - Parque Linear do Imbirussu 
União dos Escoteiros do 
Brasil - Grupo Escoteiro 

Mário Dílson 

16.05.2017 
Programa de Controle do Diabetes - aferição da pressão arterial, 
teste glicêmico. 

SESAU 

26.05.2017 
Palestra Educativa sobre o Parque Linear do Imbirussu, trilha 
interpretativa. 

Associação 
Campograndense da 

Pessoa com Deficiência - 
ACPD 

29.05.2017 
Palestra Educativa sobre o Parque Linear do Imbirussu, trilha 
interpretativa, visita ao viveiro municipal de produção de mudas. 

Escola Municipal José 
Ferreira Barbosa 

30.05.2017 
Programa de Controle do Diabetes - aferição da pressão arterial, 
teste glicêmico. 

SESAU 
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08.08.2017 
Programa de Controle do Diabetes - aferição da pressão arterial, 
teste glicêmico. 

SESAU 

16.08.2017 
Políticas Municipais do Meio Ambiente-Principais temas das 
sessões: Educação Ambiental, Drenagem e Parques Lineares, 
Tratamento de Resíduos Sólidos 

Câmara Municipal de 
Campo Grande 

17.08.2017 Coleta de Morcegos UCDB 

18.08.2017 I Simpósio Campo Grande: Meio Ambiente e Cultura - Saberes, 
Sabores e Sons - Trajetórias do Pantanal para Capital 

SEMADUR 

21.08.2017 

Palestra Educativa sobre o Parque Linear do Imbirussu, trilha 
interpretativa, visita ao viveiro de produção de mudas da 
Secretaria Municipal de Infraestrutura (SISEP) 

UCDB 

22.08.2017 
Programa de Controle do Diabetes - aferição da pressão arterial, 
teste glicêmico. 

SESAU 

29.08.2017 
Palestra Educativa sobre o Parque Linear do Imbirussu, trilha 
interpretativa, visita ao viveiro municipal de produção de mudas. 

Escola Estadual 
Advogado Demosthenes 

Martins 

05.09.2017 

Programa de Controle do Diabetes - aferição da pressão arterial, 
teste glicêmico. 

SESAU 

17.09.2017 Observação e registros fotográficos das aves 
Clube de observadores 

de aves Campo Grande - 
COACG/MS 

19.09.2017 
Programa de Controle do Diabetes - aferição da pressão arterial, 
teste glicêmico. 

SESAU 

20.09.2017 
Palestra Educativa sobre o Parque Linear do Imbirussu, trilha 
interpretativa, visita ao viveiro municipal de produção de mudas, 
e lanche coletivo 

Escola Municipal Carlos 
Vilhalva Cristaldo 

22.09.2017 
Palestra Educativa sobre o Parque Linear do Imbirussu, trilha 
interpretativa, e lanche coletivo 

Escola Estadual 
Sebastião Santana de 

Oliveira 

26.09.2017 Palestra Educativa sobre o Parque Linear do Imbirussu, trilha 
interpretativa e lanche coletivo. 

Escola Municipal Carlos 
Vilhalva Cristaldo 

28.09.2017 Coleta de Morcegos UCDB 

02.10.2017 Trilha Interpretativa 
Colégio Militar de 

Campo Grande 

03.10.2017 
Programa de Controle do Diabetes - aferição da pressão arterial, 
teste glicêmico. 

SESAU 

03.10.2017 Coleta e marcação de plantas da espécie embaúba UFMS 

03.10.2017 
Trilha Interpretativa, visita ao viveiro de produção de mudas da 
SISEP, e lanhe coletivo 

Escola Municipal 
Professor Licurgo de 

Oliveira Bastos 

05.10.2017 
Palestra Educativa sobre o Parque Linear do Imbirussu, trilha 
interpretativa e lanche coletivo. 

Escola Municipal Carlos 
Vilhalva Cristaldo 

17.10.2017 
Programa de Controle do Diabetes - aferição da pressão arterial, 
teste glicêmico. 

SESAU 
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25.10.2017 
Palestra educativa sobre o Parque Linear do Imbirussu, lanche 
coletivo e trilha interpretativa 

Escola Estadual José 
Ferreira Barbosa 

28.10.2017 
Evento Big Day Brasil - Observação, registros fotográficos, 
listagem de espécies das aves da área do horto florestal do 
Parque Linear do Imbirussu 

Clube de observadores 
de aves Campo Grande - 

COACG/MS 

31.10.2017 
Programa de Controle do Diabetes - aferição da pressão arterial, 
teste glicêmico. 

SESAU 

07.11.2017 
Palestra educativa sobre o Parque Linear do Imbirussu, lanche 
coletivo e trilha interpretativa 

Escola Estadual José 
Ferreira Barbosa 

08.11.2017 Coleta e marcação de plantas da espécie embaúba UFMS 

14.11.2017 
Programa de Controle do Diabetes - aferição da pressão arterial, 
teste glicêmico. 

SESAU 

16.11.2017 
Palestra Educativa sobre o Parque Linear do Imbirussu, trilha 
interpretativa, visita ao viveiro municipal de produção de mudas 
e lanche coletivo 

Escola Municipal João 
Evangelista 

22.11.2017 
Palestra educativa sobre o Parque Linear do Imbirussu, lanche 
coletivo e trilha interpretativa 

Escola Estadual José 
Ferreira Barbosa 

23.11.2017 

Palestra Educativa sobre o Parque Linear do Imbirussu, trilha 
interpretativa, visita ao viveiro municipal de produção de mudas, 
plantio de árvores de espécies nativas na área do horto florestal 
e lanche coletivo 

Projeto Florestinha - 
Polícia Militar 

28.11.2017 
Programa de Controle do Diabetes - aferição da pressão arterial, 
teste glicêmico. 

SESAU 

29.11.2017 Trilha Ecológica - Parque Linear do Imbirussu 
VIII Congresso Brasileiro 

de Gestão Ambiental 

26.12.2017 
Aula de Pilates ao ar livre, caminhada pela trilha e café da manhã 
coletivo 

Espaço Viva Pilates e 
Estética 

 

Além do atendimento no CEA, os gestores desses também realizam 

atividades de Educação Ambiental Itinerante, tendo sido desenvolvido em 

2017 as atividades: palestra sobre resíduos sólidos, no dia 29.06.2017, 

no Comando Militar do Oeste de Campo Grande – MS; Oficina de sabão 

caseiro, com reaproveitamento de óleo de cozinha usado, no dia 

07.08.2017, para os alunos do Colégio Militar de Campo Grande; e, 

Palestra sobre o Centro de Educação Ambiental do Imbirussu, para os 

acadêmicos de Turismo, da Universidade Estadual de Mato Grosso do 

Sul – UEMS, na data de 22.08.2017. 

Abaixo segue imagens comprovando algumas das ações realizadas: 
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Associação de Pais e Amigos dos 

Autistas, em 20.02.2017  

Escola Est. José Ferreira Barbosa, 

em 29.05.2017 

  

Escola Mun. Carlos Vilhalva Cristaldo, 

em 24.03.2017 

Colégio Oswaldo Tognini, em 

12.04.2017 

  

Câmara Municipal de Campo Grande, em 

16.08.2017 

I Simpósio Campo Grande: Meio 

Ambiente e Cultura, em 18.08.2017 
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Programa de Controle de Diabetes 

(evento realizado diversas vezes ao ano) 

Escola Mun. João Evangelista 

Vieira, em 16.11.2017 

 

UFMS no CEA, em 8.11.2017 

 

 Parque Ecológico do Anhanduí (CEA Anhanduí) 

Por tratar-se de Área de Preservação Permanente – APP, o CEA 

Anhanduí desenvolve diversas atividades relacionadas a pesquisa, de 

plantio de mudas, que visam corroborar com a preservação da área, além 

de ceder o espaço para a realização de reuniões. 

Durante o ano de 2017 o local atendeu aproximadamente 1.300 pessoas, 

e dentre as ações realizadas, pode-se destacar: 

 

DATA EVENTO PÚBLICO ALVO 

02.03.2017 
Pesquisa de campo sobre APP – Área de Preservação 
Permanente 

Alunos e professor de Engenharia 
Ambiental/UFMS 

11.03.2017 
Trote ecológico/plantio de mudas nativa para recuperação 
de área degradada 

Acadêmicos das Engenharias: 
Ambiental/ 

Civil/Computação/Elétrica/ 
Mecatrônica da UNIDERP 

14.03.2017 Reunião sobre o Plano Municipal da Coleta Seletiva. Técnicos da PLANURB e SEMADUR 
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20.03.2017 Apresentação das atividades do CEA Anhanduí. 
Técnicos da Prefeitura Municipal 

de Ivinhema 

22.03.2017 
Celebração do Dia Mundial da Água com plantio de mudas 
nativas e coleta de resíduos sólidos às margens do Rio 
Anhanduí. 

Comunidade e escolas do entorno, 
técnicos da PLANURB, SEMADUR, 
MRV, Grupo de Escoteiros Atalaia 

do Pantanal e Corpo de 
Bombeiros. 

24.03.2017 
Palestra sobre importância das áreas verdes dentro da 
área urbana. 

Acadêmicos de 1º semestre de 
Engenharia Civil/UNIDERP. 

29.03.2017 Coleta de água para pesquisa de doutorado Doutoranda/UNIDERP 

29.03.2017 Organização do FMLC. 
Técnicos da PLANURB e CEA 

Anhanduí. 

29.03.2017 49ª Reunião Ordinária FMLC Membros e convidados do FMLC 

01.04.2017 Palestra sobre Ações naturais e antrópicas no planeta. 
Acadêmicos de Gestão 

Ambiental/UNIGRAN CAPITAL 

08.04.2017 Instalação de captação de água da chuva. 
Acadêmicos de Eng. 
Ambiental/UNIDERP. 

12.04.2017 
Palestra sobre importância das áreas verdes dentro da 
área urbana. 

Alunos da Ed. Infantil e 1º ano do 
Ens. Fundamental da Escola 

Osvaldo Tognini. 

26.04.2017 50ª Reunião Ordinária FMLC Membros e convidados do FMLC 

10.05.2017 Diagnóstico do CEA Anhanduí Técnicos da PLANURB 

22.05.2017 Captura e coleta de morcegos para pesquisa de doutorado. Professor doutorando UCDB 

02.06.2017 Palestra sobre Domínios Naturais, Vegetação/Veredas. 
Alunos Ens. Médio da EE Amando 

de Oliveira 

02.06.2017 Instalação da Placa sobre aves. Técnicos da Semadur/PLANURB 

07.06.2017 
Lançamento da placa sobre aves e plantio de mudas 
nativas. 

Alunos do IFMS (15 a 17 anos), 
Crianças e idosos do CRAS 

Guanandi, Escoteiros Atalaia do 
Pantanal e clube dos 

observadores de aves. 

08.06.2017 
Celebração da Semana Mundial do Meio Ambiente, plantio 
de mudas nativas para recuperação de área degradada. 

Comunidade, técnicos da 
PLANURB e Semadur, CRAS 
Guanandi, CPA-Bombeiros, 

Escoteiros Atalaia do Pantanal e 
MRV. 

06.07.2017 Palestra Educação Ambiental e Trilha Ecológica 
Alunos do 6° Ano da Escola 
Municipal Carlos Vilhalva 

16.08.2017 
Assessoria para elaboração de TCC sobre Educação 
Ambiental e trabalho dos CEAs. 

Acadêmico de Turismo da UEMS. 

18.08.2017 Captura e coleta de morcegos para tese de doutorado Doutorando da UCDB 

28.07.2017 
Assessoria para elaboração de TCC sobre como implantar 
um CEA. 

Acadêmica de Arquitetura 
/UNIDERP 

01.09.2017 Palestra sobre Unidades de conservação e trilha ecológica. 
Alunos do 3º ano do Ensino Médio 

da EE Amando de Oliveira. 

18.09.2017 
Plantio de mudas nativas do cerrado em comemoração a 
semana da árvore. 

Alunos do 3º ano do Ensino Médio 
da EE Amando de Oliveira. 

20.09.2017 Captura e coleta de morcegos para tese de doutorado Doutorando da UCDB 

27.09.2017 Trilha ecológica Turismólogo 

28.09.2017 Trilha ecológica Turistas do Rio de Janeiro 
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29.09.2017 Palestra de  Educação Ambiental e trilha ecológica. 
Alunos do 5º ano da EM Hercules 

Maymone. 

03.10.2017 Palestra de Educação Ambiental e trilha ecológica. 
Alunos 7º EM Mucio Teixeira 

Junior 

04.10.2017 Palestra de Educação Ambiental e trilha ecológica. 
Alunos 7º EM Mucio Teixeira 

Junior 

06.10.2017 Palestra de  Educação Ambiental e trilha ecológica. 
Alunos do 5º ano da EM Hercules 

Maymone. 

18.10.2017 Palestra de Educação Ambiental e trilha ecológica. 
Alunos do 1º ano da EM José 

Barbosa Rodrigues. 

20.10.2017 Captura e coleta de morcegos para tese de doutorado Doutorando da UCDB 

21.10.2017 
Feira do trabalho, orientação de como organizar horta 
caseira e distribuição de mudas de hortaliças. 

Munícipes 

26.10.2017 Palestra de Educação Ambiental e trilha ecológica. 
Alunos do 1º ano da EE José 

Barbosa Rodrigues. 

27.10.2017 Palestra de Educação Ambiental e trilha ecológica 
Alunos especiais de 12 a 16 anos 
da EE Maestro Heitor Villas Lobo. 

06.11.2017 Busca ativa e coleta de anuros 
Biólogo mestrando em ecologia da 

UFMS. 

08.11.2017 
Formação continuada: Educação Ambiental e trilha 
ecológica. 

Professores de Ciências da REME. 

08.11.2017 
Formação continuada: Educação Ambiental e trilha 
ecológica. 

Professores de Ciências da REME. 

09.11.2017 
Formação continuada: Educação Ambiental e trilha 
ecológica. 

Professores de Ciências da REME. 

09.11.2017 
Formação continuada: Educação Ambiental e trilha 
ecológica. 

Professores de Ciências da REME. 

10.11.2017 
Formação continuada: Educação Ambiental e trilha 
ecológica. 

Professores de Ciências da REME. 

10.11.2017 
Formação continuada: Educação Ambiental e trilha 
ecológica. 

Professores de Ciências da REME. 

17.11.2017 Captura e coleta de morcegos para tese de doutorado Doutorando da UCDB 

21.11.2017 Busca ativa e coleta de anuros. 
Biólogo mestrando em Ecologia da 

UFMS. 

01.12.2017 Palestra de Educação Ambiental e trilha ecológica. 
Alunos do 5º ano do Ensino 

Fundamental da EM Maria Tereza 

04.12.2017 Captura e coleta de gambás da orelha branca. Biólogo mestrando da UCDB. 

10.12.2017 Captura e coleta de gambás da orelha branca Biólogo mestrando da UCDB 

12.12.2017 Busca ativa e coleta de anuros. 
Biólogos mestrando em Ecologia 

da UFMS 

28.12.2017 Busca ativa e coleta de anuros. 
Biólogos mestrando em Ecologia 

da UFMS. 

 

Os gestores do CEA também desenvolvem atividades externas, levando 

a educação ambiental de forma itinerante para escolas públicas e 

privadas, órgãos públicos, empresas privadas, entre outros. 

Abaixo segue imagens comprovando algumas das ações realizadas: 
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Trote Ecológico, em 11.03.2017 Celebração Dia Mundial da Água, em 

22.03.2017 

  

Instalação de captação de água 

pluvial, em 08.04.2017 

Visita Escola Oswaldo Tognini, em 

12.04.2017 

  

Visita Escola Estadual Amando de 

Oliveira, em 02.06.2017 

Plantio em comemoração ao Dia do 

Meio Ambiente, em 07.06.2017 
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Visita Escola Municipal Carlos 

Vilhalva, em 06.07.2017 

Visita Escola Municipal Mucio Teixeira 

Jr., em 03.10.2017 

  

Visita EE Hercules Maymone, em 

06.10.2017 

Visita EE José Barbosa Rodrigues, em 

18.10.2017 

  

Formação Continuada de 

Professores, em 08.11.2017 

Visita Escola Municipal Maria Tereza, 

em 01.12.2017 



 
 

RUA HÉLIO DE CASTRO MAIA, 279 – JARDIM PAULISTA – CEP: 79050-20 – FONE: 3314-

5160 

  

Campanha Diga NÂO às Queimadas, 

em agosto de 2017 

Feira do Trabalho, em 02.09.2017 

 

9. Área de Abrangência 

 

O Programa é desenvolvido em todo o território do Município de Campo 

Grande - MS 

 

10. Tempo de Duração 

 

O período de desenvolvimento do Programa Municipal de Educação 

Ambiental é definido pelo período de um ano, sendo continuo e permanente 

durante o exercício do ano em que se aplica.  

Este relatório, em específico, descreve as ações realizadas durante o ano 

de 2017, desde janeiro a dezembro, devendo considerar o período letivo escolar.  

 

11. Público Alvo 

 

O público alvo definido pelo programa previu a diversidade, levando a 

Educação Ambiental para os alunos de educação infantil, ensino fundamental, 

médio e universitário, munícipes das associações de moradores e condomínios, 

pesquisadores, membros de organizações não governamentais e empresas; 

realizando assim o atendimento a sociedade civil campo-grandense sem 

distinções ou exclusões. 

 

12. Formação de Parcerias 
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Objetivando a realização dos programas, eventos e campanhas de 

Educação Ambiental desenvolvidos pela Prefeitura Municipal de Campo Grande, 

fizeram-se necessárias a formação de parcerias, com diversos setores da 

iniciativa pública e privada, à saber: 

 Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS); 

 Universidade Católica Dom Bosco (UCDB); 

 Universidade UNIDERP – Anhanguera; 

 Universidade da Grande Dourados – UFGD; 

 Faculdade UNIGRAN; 

 Instituto Mamede; 

 Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Mato Grosso do Sul; 

 Defesa Civil; 

 WWF Brasil; 

 Conselho Municipal de Meio Ambiente (CMMA); 

 Câmara Municipal de Campo Grande; 

 Rede Municipal de Gestão Democrática – Rede Viva; 

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

 Empresa Weber Saint Gobain; 

 Instituto Brasileiro de Estudos Ambientais (IBEAS); 

 Deméter Engenharia; 

 Entre outros. 

 

13. Recursos Gráficos, audiovisuais e/ou virtuais 

 

Para divulgação das ações desenvolvidas foram utilizados os meios de 

comunicação (internet, sites institucionais, aplicativos de telefone) e distribuição 

de materiais gráficos como cartilhas, panfletos e cartazes. 

Abaixo seguem alguns modelos utilizados durante o ano de 2017. 
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Cartaz II Simpósio Meio Ambiente e Gestão 

Urbana – Um Olhar Integrado 

Cartaz Diálogo de Primavera – Sobre 

árvores e a cidade 

  

Cartaz – Diga NÃO às Queimadas Urbanas  Cartaz – Conferência do Plano de Coleta 

Seletiva de Campo Grande 
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Banner- Diga NÃO às Queimadas Urbanas 

 

Para divulgação das ações realizadas pela Prefeitura Municipal de Campo 

Grande foram utilizadas a internet, sites institucionais, aplicativos de telefone e 

outros. Como exemplo, segue os Links de divulgação da Campanha Diga NÃO 

às Queimadas Urbanas: 

 http://www.campogrande.ms.gov.br/cgnoticias/noticias/planurb-

promove-campanha-contra-queimadas-urbanas/ 

 http://www.diariodigital.com.br/videos/prefeitura-lanca-campanha-

agosto-alaranjado/14047/ 

 http://www.msnoticias.com.br/editorias/noticias-campo-grande-

ms/campo-grande-passa-a-ter-mes-de-prevencao-e-combate-aos-

incendios/74053/ 

 http://www.acritica.net/editorias/geral/bairro-universitario-recebe-

campanha-de-prevencao-contra-incendios/232747/ 

 http://www.bombeiros.ms.gov.br/6-grupamento-de-bombeiros-

militar-realiza-palestra-educativa-sobre-incendio-florestal/ 

 http://www.camara.ms.gov.br/noticias/campanha-contra-

incendios-urbanos-chega-as-escolas-do-universitario/180290 
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 http://www.midiamax.com.br/bastidores/bastidores-agosto-ganha-

nova-cor-campo-grande-350684 

 http://www.sbtms.com.br/noticia/autoridades-promovem-o-agosto-

alaranjado-para-alertar-sobre-incendios/22517 

 http://www.folhadonortems.net.br/noticia/3648/capital-passa-a-ter-

mes-de-prevencao-e-combate-aos-incendios-urbanos--.html 

 http://www.correiodoestado.com.br/cidades/prefeito-de-campo-

grande-cria-o-agosto-alaranjado-para-previnir/311477/ 

 https://g1.globo.com/mato-grosso-do-sul/noticia/campo-grande-

institui-mes-para-prevencao-a-queimadas-em-vegetacao.ghtml 

 https://www.campograndenews.com.br/cidades/capital/marquinho

s-inclui-campanha-contra-incendios-no-calendario-da-capital 

 

 

 

 


