Reunião da Câmara Temática de Educação Ambiental (CTEA) do Parque
Nacional doItatiaia (PNI), realizada no dia 11 de maio do ano de 2018, na
Sala Verde Tymburibá,localizada na Associação Educacional Dom Bosco
(AEDB), situada na Avenida Coronel Professor Esteves, Campo de Aviação,
Resende, RJ.A Coordenadora Célia Mattos deu o início à reunião às nove
catorze horas, com as boas-vindas aos presentes a saber: Elisabete
Hulgado(ICMBio, PNI), Maria Agostinho da Silva (ICMBio, PNI), Nilza M.
Macário (AEDB), Vitor Lopes (Jovem Montanhista), Gabriel Arantes de Oliveira
(Voluntário PNI), Tawane Ramos Brasil Vieira (Estudante de Jornalismo,
UNIFOA), Eric da Silva Pobertey (Voluntário PNI), Marcela Dias (Estudante de
Biologia AEDB), Igor Altomare Neves(Estudante de Jornalismo, UNIFOA),
Danniele Aparecida Silva Pinto (Estudante de Biologia AEDB), Reinaldo José
Raimundo (Secretário de Meio Ambiente de Porto Real). Elisabete Hulgado deu
as boas-vindas aos presentes, justificou a ausência por motivos de viagem da
Coordenadora da CTEA, justificou também a ausência do Sérgio Sarahyba
(ICMBio, PNI), por motivos de reunião no Ministério Público Federal. Em
seguida, sugeriu uma breve apresentação. Em seguida, deu a palavra a
Professora Nilza, que falou dos projetos como o Parque Nacional do Itatiaia Vai
à Escola (PNIVE) que está em vigor, e que estaria aguardando o período da
Febre Amarela cessar para dar continuidade das ações já programadas.Falou
que o Projeto Parcerias na Praça, é um projeto integrado com várias parcerias.
Queforam plantadas árvores frutíferas na praça Catarina M. Paula que se
encontrava revitalizada pela Prefeitura de Itatiaia com a comunidade local. E
falou das atividades do mês de maio onde os temas seriam referentes as datas
comemorativas como o Combate a Hipertensão, e que teriam a participação
dos escoteiros, os estudantes da Comunicação, Enfermagem e entre outros da
AEDB, da CTEA, e demais parceiros de Itatiaia, concluiu a Professora Nilza. O
Secretário de Meio Ambiente de Porto Real, o Senhor Reinaldo José Raimundo
falou que em Porto Real foi contemplado com um Parque
Sensorialcontemplado pela Associação Pró-Gestão das Águas da Bacia
Hidrográfica do Rio Paraíba do Sul (AGEVAP), e que a parte de licenciamento
em sua cidade é bem atuante e que estaria precisando um pouco mais de
atuação no desenvolvimento da educação ambiental, falou que a Danniele
estaria atuando como colaboradora na Educação Ambiental junto as escolas de
Porto Real, Danniele falou que estaria proposto um jogo pedagógico no Parque
Sensorial, falou ainda do projeto de hortas nas escolas econcluiu informando
que estaria esperando o melhor momento para os agendamentos das visitas
das escolas ao Parque Nacional do Itatiaia. Elisabete falou de um possível
agendamento de uma das reuniões da CTEA ser em Porto Real, e que estaria
esperando o retorno da Coordenadora para marcar uma das reuniões em Porto
Real. Em seguida, Elisabete falou que no dia 25 de maio seria a primeira
oficina de elaboração de placas para a Trilha do Circuito dos Cinco Lagos,
localizados na parte alta do PNI, e como ferramenta desse processo, que o
Analista Ambiental Marcelo Motta irá levar os envolvidos no dia 18 de maio ás
9 horasno Posto Marcão para uma visita técnica na área planejada (Circuito
Cinco Lagos)e que estaria falando da Ecologia do Fogo. Igor falou que estaria
desenvolvendo uma matéria de jornalismo para ser apresentada no seu curso e

que muito se interessou pela acessibilidade falou que estaria fazendo mais
visitas ao Parque para concluir essa ação de estudo. Quanto ao Jovem
Montanhista, Vitor Lopes falou que o Projeto saiu do Centro Cultural Recreativo
de Resende (CCRR) e que alugaram uma casa na mesma cidade para
desenvolver o Projeto. Falou que nas segundas-feiras e terças-feiras das 13:30
ás 16:30 seriam os encontros com atividades diversificadas, entre outras
atividades durante a semana com os jovens participantes do Projeto. Eric falou
que tem procurado estar disponível para o voluntariado no PNI, todos os
feriados. Gabriel falou um pouco do desenvolvimento do voluntariado no
Parque, com cadastros, formação e agendamentos prévios procurando atender
as necessidades de atendimento aos visitantes nos feriados e em outras ações
de educação ambiental da UC, falou da experiência durante os 30 dias de 20
de janeiro a 20 de fevereiro do presente ano, atendendo edital prévio por parte
do PNI, onde foi possível de forma planejada as ações com os voluntários de
várias cidades do país como Rio Grande do Sul, São Paulo e o Paraná, foi um
Mix de culturas com ações de atendimento aos visitantes, Gabriel concluiu
informando que no mês de julho estaria com novas equipes de voluntários
atendendo a um novo edital. Como informe, Nilza Macário retornou ao assunto
do Projeto da Praça, falou que a cada mês estaria desenvolvendo ações em
parcerias com as escolas públicas de Itatiaia e a Secretaria de Educação. Após
esse momento, Elisabete encerrou a reunião. Eu, Maria Agostinho da Silva,
lavrei a presente ata para a apreciação de todos.

