
Reunião da Câmara Temática de Educação Ambiental (CTEA) do Parque 

Nacional doItatiaia (PNI), realizada no dia 13 de abril 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 Maria Agostinho, Elizabete Lessa, Arthur 

Vieira Barros, Thamiris Diniz, Luiz Sergio P Sarahyba, Karla B L Baldini, Flávia 

Pires e Célia Mattos. A reunião teve como pauta: Aprovação da ata da ultima 

reunião, com Maria Agostinho; Projeto Praça, com a Professora Nilza; Projeto 

Primatas apresentado em Itaguaí, com Thamiris; Formação Fio Cruz referente 

a Febre Amarela, com Célia; Manutenção Bosque 80 Anos, com Gabriel; 

Recomendações do 8º Fórum Mundial da Água, com Sarahyba; Projeto Escola 

Móvel, Jornada Ambiental, com Sarahyba; Projeto Bosque 80 Anos, com 

Célia.Após a aprovação da ata da reunião anterior, enviada pela Elisabete 

Hulgado, a Professora Nilza Macário que apresentou o Projeto Parcerias e 

Cultura na Praça, que é um projeto do Centro de Pesquisa Pós-Graduação e 

Extensão da Associação Educacional Dom Bosco (AEDB), Nilza falou que o 

projeto estaria sendo implementado no dia 28 de abril do presente ano na 

Praça Catarina Macedo de Paula Santos em Itatiaia, das 9 ás 12 horas. 

Apresentou as atividades referentes as datas comemorativas do mês de abril 

como propostas de ações: o dia 18, Dia de Monteiro Lobato e Dia do Amigo; 

dia 19, Dia do Livro Infantil e Dia do Índio;Dia 23, Dia do Escoteiro e Dia 

Mundial do Livro e dia 27 de abril, Dia de Prevenção e Combate a Hipertensão. 

Em seguida, a Professora falou da programação do dia do evento: as 

atividades com os Escoteiros, atividades de pinturas faciais e brincadeiras,com 

os Escoteiros e voluntários; leitura e interpretação de livros infantis, com a 

Biblioteca Municipal de Itatiaia, com HeleniseDile Evangelista e Pedro Paulo de 

Souza da AEDB; Conhecendo as Aves de Itatiaia, com Luiz Carlos da Costa 

Ribenboin, jogos e brindes de livros, com o SenhorLuiz Carlos da Costa 

Ribenboin, alunos de Biologia da AEDB e CTEA; Prevenção e Combate à 

Hipertensão, com os alunos de Enfermagem da AEDB e Secretaria Municipal 

de Saúde – PMI. Dando seqüência a Pauta, o Projeto Primatas apresentado 

em Itaguaí,Thamirisfalou que o Projeto Primatas tem como foco a observação 

dos primatas e a Educação Ambiental com informações necessárias para 

visitantes e moradores da UC, onde esclarece aos visitantes e moradores do 

interior e do entorno da Unidade, em não alimentarem os animais devido a 

vários fatores de comportamento e saúde dos animais e entre outros. 

Ultimamente, estaria abordando a Febre Amarela com esclarecimentos aos 

visitantes a as populações do entorno da UC. Falou que equipe do Projeto 

atendeu uma solicitação do Município de Itaguaí que localizaram o Projeto 

Primatas pelo Facebook, para que abordasse a questão da Febre Amarela e 

sua relação com os primatas e a questão do mosquito transmissor, Isto, devido 

a ocorrência da doença naquela região, e por falta de informação, alguns 

comunitários estariam até perseguindo e ferindo alguns animais, daí o 

interesse por parte dos educadores no contato com o Projeto 

Primatas.Thamiris falou que foram muito bem recebidos pelas crianças, pelos 

profissionais das secretarias do Meio Ambiente, da Saúde e da Educação e 



pelos comunitários em geral. A questão da necessidade da vacinação contra a 

Febre Amarela foi muito bem enfatizada pela equipe do Projeto Primatas e 

confirmada pelos profissionais presentes, disse ainda que a mensagem de que 

o macaco seria vítima tanto quantos os humanos, foi muito bem esclarecido, 

concluiu Thamires. O próximo ponto de Pauta, foi sobre a Formação Fiocruz 

(Fundação Oswaldo Cruz) na AEDB, onde aconteceu uma palestra seguida de 

uma amostra e treinamento com um aplicativo com a proposta para ser 

inseridos nos celulares para o monitoramento de ocorrências de Febre 

Amarela, a Célia falou das vantagens do AplicativoSiss-Geo – Sistema de 

Informação da Vida Silvestredemonstrado pela Fiocruz, por ocasião das 

comemorações do Dia Mundial da Água. Célia falou da importância do 

aplicativo para os registros através da fotografia e algumas informações 

referentes a macacos ou outros animais mortos ou doentes em áreas de 

florestas, concluiu Célia. Manutenção do Bosque 80 Anos, Sergio Sarahyba 

falou que em Unidades de Conservação, nas zonas de recuperação de 

vegetação são recuperadas naturalmente, no caso do Bosque 80 Anos, este 

será acompanhado, monitorado por pesquisadores, Carla Baldine demonstrou 

o interesse em colaborar com esta ação. Escola Móvel, Sarahyba falou que a 

Escola Móvel dispõe de uma tenda, folders e banners somando com a 

realidade da escola ou comunidade local, e que acompanhará um mapa com 

os pontos focais geográficos do Parque e que a CTEA possa transitar nos 

pontos focais do PNI, e que vai iniciar no mês de maio, sugeriu um 

agendamento da Escola Móvel nas Indústrias Nucleares do Brasil (INB). Sergio 

Informou que a Escola Móvel poderá ser requisitada, pelas escolas, concluiu.  

Quanto as Recomendações do 8º Fórum Mundial da Água – 2018, Sarahyba 

falou que foi muito proveitoso, houve muito interesse, e participação. Informes: 

Flávia falou que enviará a planilha do Excel para a melhor acompanhamento e 

organização dos projetos da CTEA. Falou que a INB estaria participando do 

Conselho do Refúgio de Vida Silvestre Estadual do Médio Paraíba – 

REVISMEP, Flávia distribuiu folder dos Comitê do Médio Paraíba do Sul; 

Sarahyba falou que no sábado e domingo (dias 14 e 15), o Projeto Primatas 

estaria no Centro de Visitantes, com as ações do projeto com o aleta quanto a 

Febre Amarela, as recomendações  para não alimentar os animais e entre 

outros. Célia falou quea Universidade Estadual do Rio de Janeiro, através da 

Escola Junior, que tem o interesse em participar da CTEA e desenvolver 

projetos no Parque. Sergio disse que é muito bom trazer as universidades. Não 

havendo anda mais a tratar, a Coordenadora Célia Mattos agradeceu a todos e 

encerrou a reunião. Eu, Maria Agostinho da silva, lavrei a presente ata para ser 

lida e aprovada por todos. 


