Reunião da Câmara Temática de Educação Ambiental (CTEA) do Parque
Nacional do Itatiaia (PNI), realizada no dia doze de Maio de 2017 (sextafeira), na Sala da Sede provisória da Educação Ambiental, situada na casa de
pedrinhas, antiga UAAFI (Unidade Administrativa e Financeira do ICMBio),
próxima ao posto II no interior do Parque Nacional do Itatiaia, RJ. A reunião
teve início às 9:30h com os participantes conforme a folha de presença. A
Coordenadora iniciou a reunião dando as boas-vindas aos presentes, e
conforme a Pauta fez um breve relato sobre o Seminário Fotográfico
desenvolvido no Ecorte por Jorge Lucas que em seguida apresentou o vídeo
de imagens fotográficas intitulado “As Riquezas Preservadas em 80 Anos de
Pni – Itatiaia”. Logo após, Lucas disse que estaria planejando novas
capacitações e depois mais um seminário. Carlos Zican falou de suas
experiências na Parte Alta do Parque e acrescentou dizendo que se dispusera
a novos momentos de trocas de experiências e formações em imagens
fotográficas. Ingrid disse que a proposta da fotografia também seria uma
proposta para os Jovens Montanhistas, Zican e Lucas concordaram com a
sugestão. Quanto ao Projeto Jovem Montanista, Ingrid falou que já está dando
frutos pois jovens participantes do Projeto e integrantes do Curso de Turismo
da UFRJ escreveram artigos de suas experiências e apresentaram na FECT –
Feira de Ciências e Tecnologia do Rio de Janeiro. Ingrid apresentou fotos de
atividades de escaladas dos participantes do Projeto, que estaria na
quantidade de 60 jovens dentre estes 15 seriam adolescentes. Em seguida
Gabriel iniciou a sua fala dizendo que a montanhista Karina Filgueira estaria
naquele dia ministrando uma palestra no GEAN, Grupo Excursionista Agulhas
Negras. Segundo Zican Karina Filgueira em 2011 fez a primeira mulher a faze
a conquista feminina em solitário na Pedra do Baú, Transbaú, Paredão das
Andorinhas e entre outras. Gabriel falou das necessidades de padronização e
normatização do voluntariado, como também a capacitação, a alimentação
entre outros quesitos necessários que venham aprimorar o desenvolvimento
deste importante voluntário. Sergio Sarahyba falou que a CTEA não tem como
se responsabilizar por voluntários, mas, apresentar uma proposta para o
Leonardo Cândido que é o responsável pelo Uso Público do Parque. Falou
também das experiências com voluntários acidentados ou com problemas de
saúde onde é de grande responsabilidade esta ação. E sugeriu um Formulário
do Dia, para cada dia, para que as pessoas se comprometam e para termos a
clareza nas demandas mais complexas caso houver. O próximo assunto,
Integração do Homem e Natureza, onde a Claudia passou o vídeo “A História
das Coisas”, em seguida Claudia sugeriu um estudo referente a integração do
homem com a natureza, como por exemplo, a utilização de cinzas, reutilização
de objetos e produtos, desidratação de frutas e outros alimentos, e entre
outros. A seguir recebemos a visita do Chefe do Parque o Gustavo Tomzhinski
que falou da programação dos 80 Anos do Parque. A Coordenadora fez a
entrega do Projeto do Jardim Sensorial já orçado e com prazo para o
desenvolvimento que ficaria para a Semana Sensorial em setembro do

presente ano, finalizou a Célia. O Chefe ficou surpreso com o projeto e disse
que iria tomar conhecimento com mais detalhe após uma leitura e seguida
falou seria muito bom se conseguíssemos parcerias com empresas da região
para a implementação do projeto, concluiu Gustavo. Para finalizar a reunião
Célia solicitou uma avaliação de cada participante, onde declararam como:
ótima, produtiva e objetiva, boa nota 08, boa, positiva, gratificante e inovadora,
excelente, nota 10. Não havendo nada mais a declarar, eu, Maria Agostinho da
Silva, lavrei a presente Ata para ser apreciada por todos.

