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P2: Título do projeto ambiental participante: Educação Ambiental Humanitária “Respeito a todas as 
formas de vida”

P3: Categoria de inscrição:

(sem legenda)

Selecione: Bem-Estar Animal

P4: Escreva um resumo breve e objetivo do projeto:
(texto deve ter, obrigatoriamente, no mínimo 650 e no
máximo 800 caracteres com espaços) Ex: A empresa
catarinense deu início em 2010 ao projeto para preservar
uma área de mata nativa de sua propriedade, com mais
de 100 mil m² e situada na zona urbana da cidade. Além
da conservação ambiental, o local é aberto ao público
para visitas pré-agendadas para percorrer as trilhas
sinalizadas e com as espécies identificadas,
acompanhadas por guias ambientais. Diversas
atividades de educação ambiental são realizadas com
estudantes de escolas da região. O local já recebeu mais
de 10 mil visitantes, sendo 5 mil crianças, e mais de mil
árvores nativas foram plantadas.

Porto Belo possui um número expressivo de animais 
domésticos abandonados, que implica na falta de 
cuidados veterinários, proliferação descontrolada, maus 
tratos e alto risco de proliferação de zoonoses.   Com 
base em acordo firmado entre a Prefeitura e a 
Promotoria de Justiça da Comarca foi elaborado um 
projeto de controle populacional e assistência 
veterinária básica aos animais de famílias em 
vulnerabilidade social, tutelados por ativistas voluntários 
pelos direitos animais e outros em risco nas ruas. Em 
apoio ao programa, a Municipalidade celebrou parceria 
com o Instituto Ambiental Ecosul para o 
desenvolvimento no 2º semestre de 2015 do programa 
de Educação Humanitária Ambiental, “Respeito a todas 
as formas de vida” objeto deste case em todas as 
escolas de Ensino Fundamental Municipais.

P5: Sobre a organização participante:
Razão social: Prefeitura Municipal de Porto Belo e Instituto

Ambiental Ecosul
Nome fantasia: Prefeitura de Porto Belo e Ecosul
Setor de atuação: Administração Pública Municipal - Organização

Não Governamental
Data de fundação:(dd/mm/aaaa) Não se aplica - Ecosul (06/07/2000)
Número de colaboradores: Não se aplica - Ecosul (06/07/2000)

P6: Informações de contato:
Endereço: Rua José Guerreiro Filho, 265, sala 06
Bairro: Centro
Cidade: Porto Belo
Estado: SC
CEP: 88210-000
Telefone com DDD: (47) 3369.4737

COMPLETASCOMPLETAS
Coletor:Coletor: Web Link 1  Web Link 1 (Link)(Link)
Iniciado em:Iniciado em:   terça-feira, 3 de novembro de 2015 20:47:45terça-feira, 3 de novembro de 2015 20:47:45
Última modificação:Última modificação:  terça-feira, 3 de novembro de 2015 21:04:43terça-feira, 3 de novembro de 2015 21:04:43
Tempo gasto:Tempo gasto:  00:16:5700:16:57
Endereço IP:Endereço IP:  189.34.45.146189.34.45.146

PÁGINA 2: Informações cadastrais:
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P7: Informações sobre o responsável pelo preenchimento do questionário:
Nome completo: Roberta Ribas Ruthner – FAMAP e Halem

Guerra Nery - Ecosul
Cargo: Diretora de Licenciamento Ambiental -

Presidente
E-mail: licenciamentofamap@portobelo.sc.gov.br -

halemecosul@gmail.com
Telefone com DDD: (47) 3369.4737 - (48) 9969.4660

P8: Informações sobre o responsável pelo projeto:
Nome completo: Roberta Ribas Ruthner – FAMAP e Halem

Guerra Nery - Ecosul
Cargo: Diretora de Licenciamento Ambiental -

Presidente
E-mail: licenciamentofamap@portobelo.sc.gov.br -

halemecosul@gmail.com
Telefone com DDD: (47) 3369.4737 - (48) 9969.4660

P9: Informações sobre a direção da empresa:
Nome do(a) presidente ou principal diretor(a): Evaldo José Guerreiro Filho - Halem Guerra

Nery
Cargo: Prefeito de Porto Belo - Presidente
E-mail: licenciamentofamap@portobelo.sc.gov.br -

halemecosul@gmail.com
Telefone com DDD: (47) 3369.4737 - (48) 9969.4660

P10: Data de início do projeto: (ex.: 01/02/2012) 01/09/2015

P11: O projeto está em andamento? Sim

P12: Data do término do projeto: (se aplicável, ex.:
01/02/2015)

30/11/2015

P13: Número de pessoas que participaram do projeto: (favor digitar somente o valor numérico, ex.: "10.868")
Voluntárias 04 (Quatro) Educadores do Ecosul
Remuneradas 01 (Uma) Diretora da FAMAP

PÁGINA 3: Informações sobre o projeto ambiental participante:
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P14: Quantas pessoas, animais e/ou espécies já foram beneficiados pelo projeto? (favor digitar somente o
valor numérico, ex.: "5.850")
Pessoas Diretamente: 1.986 alunos das 8 Escolas de

Ensino Fundamental Públicas de Porto Belo.
Professores dessas escolas (em média 04 por
escola). Indiretamente: Uma grande parcela
dos 18.636 habitantes de Porto Belo, pela
disseminação dos valores e conceitos
pacifistas e de respeito ao Meio Ambiente e a
todas as formas de vida pelos alunos
participantes.

Famílias Inúmeras
Animais Inúmeros
Espécies Domésticos e Silvestres

P15: Parceiros que apoiaram financeiramente o projeto:

FMMA - Fundo Municipal do Meio Ambiente de Porto Belo

P16: O projeto é decorrente de exigências de órgãos regulamentadores?

Não

P17: Descreva o problema ambiental identificado no projeto: (máx. 3.000 caracteres)

A crise de valores no mundo se manifesta em forma de corrupção, banalização da violência cotidiana, delinquência, 
tráfico e consumo de drogas, destruição ambiental, consumismo indiscriminado, entre outras. 
Resultados de investigação realizada entre criminosos de alta periculosidade em prisões dos EUA, concluíram que 
seus crimes teriam relação com histórico de abuso familiar e crueldade com animais na infância. 
O desrespeito das crianças ao Meio Ambiente e às demais formas de vida é um indicador potencial de relações 
familiares problemáticas e futuro comportamento anti-social e agressivo. Crianças e animais são vítimas silenciosas e 
muitas vezes invisíveis da violência doméstica. 
A Educação Ambiental Humanitária para o Respeito a todas as formas de vida é essencial para introduzir valores e 
prevenir que crianças percorram um caminho destrutivo.

P18: Qual a solução encontrada? (máx. 3.000 caracteres)

Desenvolvimento de programa de Educação Ambiental Humanitária nas escolas de Ensino Fundamental de Porto Belo 
voltado para a formação de valores e o respeito ambiental e à todas as formas de vida, com enfoque na conexão 
violência humanos/animais.

P19: Descreva detalhadamente o que constitui(u) o projeto e de que forma é(foi) desenvolvido: (máx. 5.000
caracteres)

O programa de Educação Ambiental Humanitária foi concebido a partir constatação de que a evolução de relações 
mais gentis, pacíficas e benignas na sociedade humana, deve ser reforçada pela promoção da educação com uma 
ética mais positiva a respeito das relações entre as crianças, o meio ambiente e as demais formas de vida. 
É desenvolvido na forma de:
• Palestras, projeção de filmes, exposição de banners em todas as escolas de ensino fundamental municipais de Porto 
Belo com discussões e debates dos temas abordados e situações vivenciadas.
• Projeção dos vídeos “Fulaninho o Cão que Ninguém Queria”, “Criando um Amigo”, “Compartilhando o Mundo”; 
Palestra “Nossos Amigos os Animais”, entre outras. 
• Distribuição da cartilha “Zeca, o Meio Ambiente e os Animais de Estimação” a cada aluno e professor participante.
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P20: Quais os resultados alcançados com o projeto? (máx. 4.000 caracteres)

A partir das 46 palestras realizadas em 7 escolas, atingindo em torno de 1.500 alunos e seus professores até 
15/10/2015, ficou claro pelo interesse dos alunos e mestres e o teor das discussões e relatos de vivências, que o 
objetivo do programa está sendo atingido e prevemos a curto prazo uma mudança de cultura na comunidade com 
respeito à preservação dos recursos naturais e os cuidados para com todos os animais, sejam domésticos ou 
silvestres.

P21: Quantifique em números os resultados obtidos com o projeto: (Essa questão exige ao menos um
resultado quantificado. Exemplo: 150 árvores foram plantadas; 10 kg de material reciclado; 25 crianças
atendidas pelo programa ambiental; 150 animais beneficiados)
Resultado 1 46 palestras realizadas em 7 escolas até

15/10/2015.
Resultado 2 Em torno de 1.500 alunos e seus professores

capacitados e sensibilizados até 15/10/2015.
Resultado 3 2.000 cartilhas distribuídas até 15/10/2015.

P22: AUTORIZO a disponibilização de download gratuito
do arquivo digital do projeto inscrito através do site da
Editora Expressão?

Sim

P23: Faça um breve histórico da organização participante e suas principais práticas de gestão ambiental
adotadas: (máx. 4.000 caracteres)

-

P24: Quais foram os principais beneficiários das ações
ambientais de sua organização?

Comunidades vizinhas, Comunidades distantes,

Organizações governamentais,

Organizações não governamentais,

Organizações comunitárias, Entidades educacionais

P25: Sua organização divulgou, seja em meio impresso
ou internet, suas ações ambientais em relatórios ou
balanços?

Divulgou em 2013, Divulgou em 2014,

Divulgou em 2015

P26: Em relação à questão anterior, no caso de a divulgação ter sido feita via internet, favor colar o(s) link(s)
de acesso:
Link 1: www.portobelo.sc.gov.br
Link 2: Facebbok: famap
Link 3: Facebook: Porto Belo

P27: Possui profissional(is) encarregado(s) de
segurança, saúde e meio ambiente?

Sim

P28: Possui procedimentos para redução, reutilização e
reciclagem de materiais?

Sim

P29: Possui um plano de redução das emissões de
carbono?

Não se aplica

PÁGINA 4: Apresentação da organização participante:
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P30: Por quais normas a organização é certificada? Não se aplica

P31: Faturamento (R$) anual em 2014: (favor digitar
somente o valor numérico, ex.: "25.868,52")

Não se aplica

P32: Investimento (R$) em ações ambientais em 2014:
(favor digitar somente o valor numérico, ex.:
"25.868,52")

Não se aplica

P33: Investimento (R$) total com o projeto inscrito no
23º Prêmio Expressão de Ecologia: (favor digitar
somente o valor numérico, ex.: "25.868,52")

R$ 20.000,00

P34: Investimento (R$) com projetos culturais aprovados
pela Lei Rouanet de Incentivo à Cultura em 2014: (favor
digitar somente o valor numérico, ex.: "25.868,52")

O respondente ignorou esta pergunta

P35: AUTORIZO a divulgação de informações
financeiras no Guia de Sustentabilidade 2016 e no site
da Editora Expressão?

Sim

PÁGINA 5: Perspectiva financeira:
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