
 

Câmara Temática de Educação Ambiental (CTEA) do Parque Nacional do 

Itatiaia, Ata da Reunião Ordinária do dia Catorze de Julho do Ano de Dois Mil e 

Dezessete, realizada na sala de pedrinhas conhecida como “antiga UAAFI, Unidade 

Administrativa Financeira do ICMBio” situada na margem da Estrada do Parque 

Nacional do Itatiaia, próxima ao Posto Dois no interior da Unidade de Conservação 

(UC). Estiveram presentes, a saber: Nilza Macário, Luiz Sergio Sarahyba, Maria 

Agostinho da Silva, Célia Mattos, Flávia Pires, Gabriel Oliveira, Erica Rebello, Jorge 

Lucas, Letícia de Moraes, Nair Dias. Os visitantes: Tommi Costa, Carlos Eduardo 

Zikan, Fábio Fernando, Camila Fernandes, Jaqueline Moreira, Daniel Almeida, Mariana 

Bichimi, Ana Karini, Samuel Vitor, e Ruy Brito.Tendo como assuntos de pauta: As 

boas vindas, com Célia Mattos; Memória do Primeiro Semestre, com Érica Rebello; 

Apresentação de resultados da 1ª ação da Escola Móvel com a exposição “PNI 80 Anos 

Educando para a Vida”, com Gabriel; Programa “O Sagrado Natural”, com Jorge Lucas; 

Visita da INB – SP, com Flávia Pires; Ações propostas para o 2º semestre, calendário, 

Regimento CTEA, Conduta, com Sérgio Sarahyba; Eixos Temáticos, com Eliana; Curso 

de Inglês Temático Ambiental, com Célia Mattos; PNIVE/Água Consciência e Vida, 

com a Professora Nilza Macário.  Sergio Sarahyba deu as boas vindas e observou que 

havia várias pessoas que estavam pela primeira vez entre outros visitantes esporádicos. 

Fez uma breve apresentação da CTEA, onde informou que as câmaras temáticas tanto a 

de ecoturismo e de montanhas como a de educação ambiental, fazem parte de um 

escopo da gestão participativa. Informou que na gestão participativa se constroem o 

conselho consultivo e os braços de apoio são as câmaras temáticas. Concluiu 

informando que na Gestão Socioambiental estão a Gestão Participativa e nesta estaria o 

Conselho Consultivo do PNI e a CTEA, a Educação Ambiental e a Gestão de Conflitos 

e todas as normas e gerenciamento atendendo todas as legislações vigentes. .Em 

seguida, passou a palavra para a Coordenadora Célia que cumprimentou a todos e 

solicitou a apresentação dos presentes. A Letícia de Moraes que é Multiplicadora de 

Educação Ambiental, ao se apresentar informou que havia trazido o Livro Muda o 

Mundo Raimundo e verduras orgânicas da Horta Mandala da floricultura Chusquea para 

serem disponibilizado aos presentes. Letícia informou que estaria trocando verduras por 

lápis de cor para apoio ao Programa “Sagrado Natural”. Em seguida, o voluntário 

Daniel Almeida fez a leitura “A Águia e a Galinha” do Autor Leonardo Boff a pedido 

da Coordenadora Célia Mattos. Também para reflexões foi passado o vídeo “por que 

recomeçar”. De acordo com a Pauta, Érica Rebello fez a apresentação do andamento da 

CTEA, nos últimos seis meses, onde as ferramentas utilizadas foram relatórios; dados 

em números; falou das atas a serem publicadas no Site da UC. Em seguida, o Voluntário 

Gabriel Oliveira junto com Luiz Sergio Sarahyba apresentaram os resultados da 

exposição “Parque Nacional do Itatiaia 80 Anos Educando para a Vida”, inclusive, 

Sarahyba informou que foram providenciados banners ilustrativos dos projetos 

desenvolvidos pela CTEA e programas educativos do Parque e que estes de forma 

prévia já iriam fazer parte da Escola Móvel do Parque Nacional do Itatiaia. Em seguida, 

Jorge Lucas apresentou o resultado da exposição de fotografias intitulada “O Sagrado 

Natural” no evento Yoga e Harmonia, falou que foi muito positivo a apreciação das 

pessoas que estiveram presentes e que através da fotografia também seria um suporte 

ilustrativo na educação ambiental através da CTEA. Naquele momento, Maria 

Agostinho falou que não concordava com o título do projeto “O Sagrado Natural” pois 

iria abrir caminhos para manifestações religiosas no Parque, porque a palavra sagrado 

em sua etimologia tem haver com santidade e religiosidade. Solicitou que revissem o 

título “O Sagrado Natural” para que se evitem confusão tendo em vistas de que 



informaram que se pretendem levar as escolas do entorno do Parque. Maria Agostinho 

distribuiu uma folha com o conceito e etimologia da palavra sagrado. Em seguida Flávia 

Pires fez uma apresentação referente a educação ambiental realizado nas Indústrias 

Nucleares do Brasil em seguida fez uma introdução de uma proposta de Regimento 

Interno para a CTEA e que ficou de dar continuidade nas próximas reuniões. Carlos 

Zikan sugeriu que o Regimento interno fosse trabalhado em reuniões extraordinárias. 

Flávia disse que também poderíamos trabalhar o regimento um pouco em cada reunião e 

que poderia disponibilizar também por emails. Quanto ao PNIVE, Parque Nacional do 

Itatiaia vai a Escola, Professora Nilza disse que o PNIVE estaria caminhando junto com 

o projeto “Água Consciência e Vida” este ultimo financiado pela Agência Nacional das 

Águas - ANA e a Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior – 

CAPES e apoiados pela Associação Educacional Dom Bosco – AEDB. A Professora 

falou que no mês de agosto iria dar início dos trabalhos do PNIVE junto com o projeto 

Água Consciência e Vida e que estaria esperando o agendamento escolar já acordado 

em reuniões na Secretaria de Educação de Itatiaia. O Professor Ruy M. de Brito de 

Porto Real solicitou a Nilza a inserção do Projeto na escola daquele município ela 

prestou todas as informações deixando claro que os jogos fazem parte de todo o sistema 

de informação através das leituras prévias e dos vídeos para que possam utilizar os 

jogos. O Voluntário Samuel solicitou a inclusão do Colégio Souza Maia na agenda do 

Projeto PNIVE e “Água Consciência e Vida”. Quanto às datas comemorativas, foi 

destacado o dia 03 de dezembro o Dia do Voluntário onde a CTEA pretende 

desenvolver atividades que possam marcar este dia. Venho informar que as atas dos 

meses maio e junho do presente ano não foram aprovadas. Não havendo nada mais a 

tratar, Eu, Maria Agostinho da Silva, lavrei a presente ata para ser apreciada, e 

aprovada. 

 


