Reunião da Câmara Temática de Educação Ambiental (CTEA) do Parque
Nacional do Itatiaia (PNI), realizada no dia sete de Abril de 2017 (sextafeira), na Sala Verde Tymburibá, localizada na Associação Educacional Dom
Bosco (AEDB), situada na Avenida Coronel Professor Esteves, 1 - Campo de
Aviação, Resende, RJ. A reunião teve início às 9:30h com os participantes
conforme a folha de presença. A reunião foi iniciada com um vídeo referente a
dinâmica de grupo referente a consolidação de equipe onde mostrou uma
atividade diferenciada de "team building" (consolidação de equipes) que une
ação social com o treinamento de pessoas de uma empresa, e que não
conseguiram atingir a meta que seria montar as bicicletas para as crianças
pobres (ação social), em contra ponto, as crianças que chegaram e de forma
surpreendente se organizaram e conseguiram atingir os objetivos (montaram
as bicicletas). Após o vídeo houve um momento de reflexão com a participação
de todos onde foi abordado os assuntos referentes a competição interna entre
as lideranças que levam a resultados não satisfatórios em suas metas . Quanto
a aprovação da ata anterior, Maria Agostinho informou que não foi possível
escrever a tempo e na próxima reunião faria a atualização das atas. Quanto a
trilha sensorial, Maria Agostinho informou que na verdade será um jardim
sensorial devido o local e a modelagem. Falou que há duas equipes distintas
trabalhando um da Universidade Estadual do Rio de Janeiro (UERJ) que são
os estudantes de Biologia que estão fazendo o inventário das árvores do local
e que vão também desenvolver um caderno de educação ambiental para cegos
e outra da AEDB que são as estudantes de Engenharia Civil que estão fazendo
o estudo topográfico da área e o projeto de edificação porque o objetivo do
jardim sensorial estaria focado para atender também ao cadeirante. E como o
tema era acessibilidade, a Coordenadora Célia lembrou de uma cadeira de
rodas que o Parque foi agraciado na primeira semana de Abril. A Elisabete
falou da Cadeira Juliette que no dia Primeiro de Abril do presente ano (2017),
um casal de empresários fez a doação para o Parque Nacional do
Itatiaia través do Projeto Montanha para Todos. A cadeira é acessível a
pessoas portadoras de necessidades especiais para que possam praticar
esportes de montanha e que tem o objetivo de transportar pessoas com
deficiências nas trilhas da Unidade. Quanto as propostas dos voluntários em
relação das coleções da exposição do Centro de Visitantes, e que de forma
colaborativa para com a revitalização daquele espaço de visitação, Gabriel
disse que foram detectados a necessidade de atualização e correção de alguns
nomes científicos de animais e plantas e que já haviam coletados algumas
observações por parte dos visitantes no que se refere as apresentações das
exposições. A Elisabete falou que o momento seria este o de sugerir e apontar
algumas atualizações, informou que os analistas já apontaram algumas
correções e que estariam atentos em receber as considerações dos voluntários
e demais interessados. Quanto ao Projeto Primatas, a Professora Eliana falou
que estaria planejando levar o conhecimento referente a importância da
conservação dos primatas em seu habitat natural para as escolas e populações
do entorno do Parque, isto através da educação ambiental. Informou que os
alunos já tem um ano de atividades de pesquisa no Projeto e que já estão com
bagagem para desenvolver também atividades de educação ambiental nas
comunidades vizinhas ao Parque. A Professora mostrou uma imagem de um
macaco Bugiu fotografado por Sergio Maia Vaz na Parte Alta, disse que
naquele período da evidência da Febre Amarela ser tema de grande

preocupação, seria de grande importância as informações necessárias à
respeito da relação da doença (Febre Amarela), o mosquito e o macaco e o
quanto é importante a preservação das espécies e seu habitat. Eliane informou
que estaria planejando uma exposição do Projeto de forma sistematizado e que
o Projeto estaria sendo apresentado no Congresso de Primatologia que se
realizará nos dias 20 a 25 de agosto de 2017 em Pirenópolis, Goiás, e quem
iria seria a Jéssica que é integrante da equipe. Jessica informou que o ingresso
estaria no valor de Quatrocentos Reais (CR$ 400,00) e que ficaria difícil a
participação de mais membros da equipe. Falou também de desenvolver
educação ambiental nas comunidades como Mauá, escolas e Unidades de
Conservação como o Parque Estadual Pedra Selada e o Parque Nacional do
Itatiaia. Maria Agostinho sugeriu que a Eliane apresentasse o Projeto para o
Mosaico da Mantiqueira, porque apresentaria pra mais organizações. Quanto
ao Projeto o Parque Nacional do Itatiaia vai a Escola (PNIVE), a Professora
Nilza falou que o PNIVE em 2017, já aconteceram duas reuniões sendo uma
na Secretaria de Educação de Resende que estabeleceu a Escola Municipal
Professor Carlinhos situado na Morada da Barra, onde será desenvolvido um
calendário de ações para serem desenvolvidos na escola além das visitas ao
Parque em conjunto com o jogo Água Consciência e Vida, coordenado pela
mesma na Parte Alta devido a reforma do Centro de Visitantes na Parte baixa.
Em Itatiaia também já aconteceu uma reunião, onde foi manifestado o interesse
de dar início aos trabalhos do PNIVE no meado do mês de Maio. Quanto ao
Curso de Educação Ambiental do PNI pela plataforma da AEB, a Professora
disse que não tem havido interatividade entre os envolvidos, Nilza sugeriu uma
parte maior de aulas presenciais para superar algumas dificuldades em relação
das aulas virtuais, a Flávia sugeriu uma avaliação de todo o material em um só
encontro. A Professor disse que o módulo referente ao Parque tem uma parte
prática que é a emersão na Unidade que é muito importante. Falou também
referente as dificuldades de muitos alunos que se dispõem a fazer o curso de
educação ambiental do PNIVE e que não conseguem ir as escolas porque
trabalham e as séries iniciais e finais funcionam de dia concluiu a Professora
Nilza dizendo que o aluno universitário carecia de disponibilidade de tempo
para visitar as escolas. A Célia informou que Tamires e o Gabriel se puseram
a disposição em colaborar na condução das visitas de algumas escolas.
Quanto ao formulário de projeto para a CTEA, Flávia apresentou uma proposta
de modelo de projeto para a apreciação e colaboração dos presentes para que
possamos obter de forma organizada os projetos de curtos, médios e longos
prazos da CTEA. Em seguida passamos para os informes que ao longo da
reunião foram passados: Eleonora integrante da Cruz Vermelha, informou que
participou do Projeto Água que aconteceu no dia 22 de março, e falou que se
coloca a disposição para qualquer ação de educação ambiental com crianças,
adultos ou idosos, pois estaria comprometida com a saúde e o bem estar dos
envolvidos nos projetos do Parque. Informou que tem empenhado em
campanhas contra o mosquito da Dengue e Febre Amarela. Eduardo da
Câmara de Dirigentes Lojistas de Resende (CDL) informou que estaria atuando
até o mês de dezembro no Projeto dos 80 Anos do Parque Nacional do Itatiaia
e que tem participado das reuniões mensais referente aos 80 Anos do PNI.
Falou que estaria no planejamento exposições itinerantes com a temática
Parque Nacional do Itatiaia, utilizando os materiais já existentes como
quadros, banners e painéis, iniciando no Espaço Z em Resende no mês de

Junho. Falou também da proposta de um seminário de nível regional, onde o
tema seria o PNI, junto com várias universidades interessadas onde o CDL
seria o promotor do evento agregando parceiros inclusive o Mosaico da
Mantiqueira, Eduardo disse que o curso de Inglês para os funcionários e
voluntários do PNI, seria de grande importância devido às necessidades já
identificadas pelos voluntários Tamires e Gabriel que atuaram nos feriados e
nos finais de semana no PNI. Sergio Sarahyba disse que promover um
seminário com todos do Mosaico da Mantiqueira seria muito grande fazer
chamadas para todas as unidades de conservação, instituições de ensinos, as
mais de 30 prefeituras e suas secretarias de turismo, de educação e para
acontecer em 2018, teríamos que fazer as chamadas neste ano, e quanto ao
Espaço Z, informou que seria necessária uma visita técnica da equipe no
Parque no local para a organização da exposição. Eduardo disse que iria
comunicar a equipe da Casa da Cultura e que daria o retorno já agendando a
Visita técnica no local. Quanto o Curso de Interpretação Ambiental, a Elisabete
falou que estaria planejando para o segundo semestre que ela estaria
concluindo o módulo e que após o seu retorno estaria agendando este curso
para os interessados da CTEA e servidores do PNI. Quanto ao Seminário de
Fotografia, Jorge Lucas falou que iria ser nos dia 08 e 09 de abril e que tem
como o objetivo em desenvolver a conscientização ambiental no entorno do
Parque, informou que estaria no total de 15 alunos inscritos e 3 palestrantes;
Célia informou que o Leonardo Cândido disponibilizou a regulamentação do
voluntariado de atuação nos parques nacionais. Célia lançou uma campanha
de alimentos para os voluntários do Parque Nacional do Itatiaia, a partir da
próxima reunião para trazermos um quilo de alimento não perecível para
compor a cesta de alimentos para os voluntários, todos ficaram cientes e de
comum acordo; Célia informou sob o Segundo Concurso de Projetos de Boas
Práticas Ambientais do Comitê Médio Paraíba do Sul, com período de inscrição
de 06 de março a 06 de junho de 2017; Informou do Oitavo Fórum Internacional
de Resíduos Sólidos que será nos dias 12 a 14 de Junho de 2017 em Curitiba
e o 68º Congresso de Botânica, junto com a 36ª Jornada Fluminense de
Botânica que será realizado nos dias 20 a 25 de Agosto de 2017 no Centro de
Convenções Sul América no Rio de Janeiro. Célia concluiu os informes dizendo
que temos projetos muito bons e que seria bom participarmos desses eventos.
Célia encerrou a reunião com a avaliação de todos que com algumas frases ou
palavras, concluíram que a reunião foi produtiva, positiva e muito boa. Eu,
Maria Agostinho da Silva, lavrei a presente ata para ser apreciada por todos.

