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REUNIÃO: 1ª. REUNIÃO ORDINÁRIA
DATA: 09/03/2018
LOCAL: SALA VERDE – AEDB FACULDADES DOM BOSCO
INÍCIO: 14h

COORDENADORA: CÉLIA MATTOS
SECRETÁRIA EXECUTIVA: MARIA AGOSTINHO DA SILVA
1. PARTICIPANTES
1.1. PRESENTES
MEMBRO
1) Gabriel Arantes de Oliveira
2) Thamiris Diniz
3) Célia Mattos
4) Ingrid Coelho
5) Luiz Sérgio P. Sarahyba
6) Elisabete Hulgado
7) Flávia de Oliveira
8) Karoline Zamluti
9) Jorge Lucas S. Moreira
10) Nilza Macário

2.

2.1.

INSTITUIÇÃO
Voluntário PNI
Voluntária PNI
CTEA
Jovem Montanhista
PNI/AEDB
PNI
INB
UFRRJ
UFRRJ
AEDB

Contato
g_de_oliveira@me.com
thamiris_bio_hotmail.com
cel. eng. mattos@uol.com
ingrid.coelho@gmail.com
sarahyba@aedb.br
elisabete.hulgado@icmbio.gov.br
flaviapires@inb.gov.br
karol.zamluti@gmail.com
Jorgeluks13@gmail.com
nilza_macario@hotmail.com

BOAS-VINDAS

BOAS VINDAS
Às 14h a Sra. Célia Mattos, Coordenadora da Câmara Temática de Educação

Ambiental deu início a reunião cumprimentando os presentes. Em seguida, apresentou a
pauta da reunião que foi aprovada por todos os presentes, conforme segue:
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PAUTA:
1) Abertura
2) Leitura e aprovação de atas anteriores
3) Apresentação do calendário anual
PROJETOS 2018
- Escola Móvel – Jornada Ambiental – Municípios do entorno do PNI
Itatiaia 4 polos (Centro – Penedo – Campo Belo e Vila Flórida)
- Curso Multiplicadores em Educação Ambiental (Profº Sarahyba e Voluntários)
- Palestras e hortas nas escolas (Profa. Eliana, Thamiris, Alexandra e Voluntários)
- Curso de desidratador (Cláudia Moraes)
BOSQUE 80 ANOS – ACOMPANHAMENTO E ANÁLISE
AEDB – EA – BIO – Profa. Karla Baldini
- Catálogo das mudas – Gabi (numerar, nome vulgar, família e nome científico)
- Histórico – TCC Alunos de Graduação em Biologia
- Registro de imagens do Bosque – Jorge Lucas
- Visitas mensais orientadas – Colégio de Aplicação - AEDB

A aprovação de atas anteriores foi transferida para a próxima reunião em abril
de 2018, para publicação.
Em virtude do Parque Nacional do Itatiaia estar em área de risco de circulação
do vírus da febre amarela, foi acordado pelos membros da CTEA que as próximas
reuniões da Câmara sejam externas ao Parque, ficando estabelecido o seguinte
calendário, com datas, horários e locais:

AGENDA ANUAL DE ATIVIDADES DA CTEA DO CCPNI - 2108

Reunião

MAR

ABR

MAI

JUN JUL

AGO

SET

OUT

NOV

DEZ

09

13

11

01

13

10

14

19

09

07

AEDB

Jovem

Porto

INB

AEDB

A

AEDB

A

AEDB

A

14h

Montanhista

Real

09h

14h

definir

14h

definir

14h

definir

14h

14h

Ordinária
Local
horário

e

CÂMARA TEMÁTICA DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL - CCPNI
1ª. REUNIÃO ORDINÁRIA

2018

Na sequência, o Sr. Sérgio Sarahyba iniciou seus informes mencionando sobre uma
diminuição significativa das visitas monitoradas no PNI; no ano passado, devido às obras
no Centro de Visitantes e em 2108, está atribuindo à questão da febre amarela. Informou
que após a visita do responsável por reparos em alguns programas de mídia na exposição
do CV, fora informado que os botões do painel dos pássaros na exposição interpretativa
deverão ser trocados, que o problema não é com a mídia e sim um problema mecânico
dos botões. Informou que fora feita uma revisão na maquete e que alguns leds
apresentam problemas e que serão substituídos. O Sr. Sérgio aproveitou para informar
que está fazendo orçamento da bateria da cadeira de rodas que fica no Centro de
Visitantes, uma vez que a mesma precisa ser substituída para que a cadeira volte a
funcionar (essa cadeira sobe e desce escadas). Com relação à calçada da fauna, informou
que as mesmas receberão uma resina que as protegerá das intemperes e que serão
colocadas fotos de alguns animais nas placas, buscando uma maior interatividade com as
crianças, principalmente. Informou que o Sr. Christian Spencer e o Sr. Marcelo Motta,
doaram todos os quadros da exposição Alma do Mato para o PNI e questionaram se essa
exposição pudesse ser permanente. Sugeriu uma visita da equipe nas áreas do CV, para
uma decisão mais educativa quanto ao local para a exposição itinerante. Com relação ao
Projeto Primatas, informou que tem duas atividades previstas: uma que a equipe irá à
Itaguaí/RJ, para ministrarem palestras e atividades para crianças e outra que será uma
apresentação na reunião do CCPNI, sob a temática da Gestão Socioambiental, onde o
discurso será sobre a proteção dos macacos e não apenas a informação que os PNH
(primatas não humanos) são indicadores da circulação do vírus da febre amarela na
região e sim quanto a importância dos macacos na dispersão das sementes, sua
importância na floresta com os brotos de plantas, até chegarem a imaginar a Mata
Atlântica sem os primatas, que enorme prejuízo teríamos. Sendo a ideia, a produção de
pôsteres a circularem com as atividades da escola móvel e demais atividades da CTEA.
Sobre a Febre Amarela manifestou sua preocupação com os moradores idosos do parque
e do entorno e também sobre o macaco prego ter sido vítima do vírus, uma vez que esse
primata interage com os moradores e visitantes. Objetiva uma campanha de sensibilização
mais estratégica para esse público. A Sra. Flávia e a Sra. Célia sugerirem uma consulta a
algum médico especialista que pudesse dar alguma assistência na prestação de
informações.
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O Sr. Sérgio deseja estabelecer alguns pontos focais nas comunidades rurais,
para uma melhor comunicação. Informou que será necessário estabelecer uma rede de
contato na região de Visconde de Mauá, Serra Negra, Vargem Grande etc. Com relação à
importância de se reforçar os meios de comunicação, a Thamiris informou que através da
página dos Primatas no facebook, uma associação de Itaguaí entrou em contato e
solicitou uma ação sobre os primatas para a comunidade. Para finalizar, o Sr. Sarahyba
informou que trará uma palestra para a AEDB sob o tema Memórias Bioculturais do
primeiro Parque do Brasil. Informou que a palestrante será a Sra. Mariana Quinteiro, que
apresentará seu trabalho de pós-doutorado, trabalho que faz referência a etnobotânica,
aos valores culturais e tradicionais das comunidades do entorno do PNI, trazendo à luz
uma discussão territorial do que se pode e não pode fazer dentro de uma unidade de
conservação. Com relação ao tema do Fórum Mundial da Água a ser realizado em
Brasília, na semana de 19 a 23 de março de 2018, informou que fará uma reunião na
AEDB das recomendações do Fórum, após o término do evento, onde serão convidados a
Sra. Vera Teixeira e o Sr. Arimatéia, do Comitê de Bacias do Médio Paraíba. A Sra.
Elisabete aproveitou para informar a respeito de um treinamento da Fiocruz sobre a Febre
Amarela e um aplicativo que desenvolveram sobre monitoramento de fauna, e que deverá
acontecer no dia 23 de março/18, na AEDB. Informou que serão convidadas as secretarias
de meio ambiente, secretarias de zoonose e defesa civil dos municípios, corpo de
bombeiros, professores, multiplicadores de informação, entre outros.
A Sra. Nilza Macário informou que CDs sobre o Projeto Água e Consciência
estão sendo confeccionados e falou sobre alunos da AEDB aplicarem os jogos com
crianças da comunidade de Itatiaia, em uma praça próxima a casa dela. Ficando
estabelecido capacitarem alunos da Biologia, da AEDB, no dia 19 de março, de onde sairá
um grupo de apoio para o evento da praça no dia 24 de março de 2018, pela manhã.
A Sra. Célia Mattos abordou sobre o projeto da Escola Móvel, projeto que vem
sendo aprimorado para que se possa empoderar moradores das comunidades do entorno
quanto ao conhecimento de questões ambientais, através do curso de multiplicadores, de
atividades com palestras, hortas nas escolas, curso de desidratador de frutas e vegetais,
ou seja, com temas também pertinentes ao currículo escolar dos alunos, onde possam
desenvolver produtos para uma exposição, por exemplo e aproximar o morador ao Parque
Nacional. A Sra. Ingrid questionou se o projeto não está muito grandioso, o que
informaram que será um projeto piloto a ser iniciado em 4 polos de Itatiaia e será avaliado
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a medida que forem desenvolvidas as atividades, onde o objetivo maior será de formar
multiplicadores. A Sra. Célia abordou sobre o projeto de acompanhamento do crescimento
das mudas e da vinda de pássaros e de outros animais no local do Bosque dos 80 anos,
projeto que será acompanhado pela Profa. Carla Baldini e Professor da Sarahyba da
AEDB com os alunos de biologia, nos próximos 4 anos, onde darão sequência aos
desdobramentos do projeto. Comentou sobre a participação do Sr. Jorge Lucas, que fará
registros fotográficos do projeto. O Sr. Sarahyba mostrou preocupação na quantidade de
atividades que temos pela frente e sugeriu a elaboração de uma tabela/planilha para
sistematizarmos as tarefas e os responsáveis por elas, bem como avaliarmos em
determinado momento se as mesmas estão caminhando e quando não, o porque.
A Sra. Ingrid informou que estão abertas inscrições para o programa Jovem
Montanhista em 2108 e que estão recebendo as inscrições das escolas de Resende, onde
julgam alunos a partir de qual maturidade se encontram, o que se aproximaria aos 14 anos
de idade. Informou também que estão em campanha de doação para recebimento de
móveis e utensílios para a casa nova do projeto que alugaram em Resende.
A Sra. Flávia fez uma breve apresentação sobre a importância da água. “Água de
Beber”, um artigo que escreveu sobre a importância deste mineral para a nossa
sobrevivência. Ressaltou que no dia 22 de março, a ONU estabeleceu como o Dia Mundial
da Água e que este ano a campanha tem como tema “A resposta está na natureza”, que
aborda a intrínseca relação da água com os maciços florestais, ressaltando a importância
da adoção de estratégias de preservação e restauração de ecossistemas vegetais para
proteger o ciclo da água, manter mananciais e garantir o abastecimento das populações
em quantidade e qualidade, conforme comentários da Flávia. Informou que neste mês da
Água, em Brasília, haverá encontro internacional para discutir o tema água, o 8º Fórum
Mundial da Água que acontecerá do dia 18 ao dia 23, pela primeira vez no hemisfério Sul,
com o tema “Compartilhando Água”.

3.

3.1

ENCERRAMENTO

Às 17h, a Sra. Célia Mattos, Coordenadora, encerrou a reunião agradecendo a

presença de tod@s e eu Elisabete Hulgado, lavrei a presente ata, na ausência da Sra.
Maria Agostinho da Silva, Secretária da Câmara Temática de Educação Ambiental –
CTEA/CCPNI.

