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REUNIÃO: 1ª ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA 
DATA: 30/03/2019 
LOCAL: CENTRO DE VISITANTES – PARQUE NACIONAL DO ITATIAIA 
INÍCIO: 09h20 
 

 
 
PRESIDENTE: Gustavo W. Tomzhinski  
SUPLENTE DO PRESIDENTE:  
COORDENADOR EXECUTIVO: Felipe Guimarães Rodrigues 
SECRETÁRIA EXECUTIVA: Elisabete Hulgado Holanda  
VICE-SECRETÁRIA EXECUTIVA: Maria Agostinho da Silva 

 

1. PARTICIPANTES 
 

1.1. PRESENTES 
 

Entidades 
 

Conselheiro Contato 

1) Academia Militar das 
Agulhas Negras (AMAN) 
Seção de Instrução 
Especial (SIEsp) 

 

Tenente Coronel Felipe 
Guimarães Rodrigues 
 

felipe.guimaraes@eb.mil.br 
siesp.reu.pni@gmail.com   

2) AEDB – Associação 
Educacional Dom Bosco 

Nilza M. Macário 
 
Alice Esteves 

nilza_macario@hotmail.com 
 
car@aedb.br 

3) Agência do Meio 
Ambiente do Município 
de Resende – AMAR 

 

Adriana dos Santos 
Souza 
Flávio Jacob 
 
 

adrianacrear@hotmail.com 
 
flaviojacobveterinario.med.br 
 

4) Anjos da Montanha Inês Ma. Dalla Vecchia 
 
Levy Cardozo 

anjosdamontanha@gmail.com 
 
anjosdamontanha@gmail.com 

5) Associação de Artesãos 
Macaco Arteiro de 
Itatiaia 

Ivo P. Tavares 
 
 

Ivo.tavares@terra.com.br 
 

6) CBH – MPS Comitê 
Médio Paraíba do Sul 

Maria do Carmo Silva 
 
 

mcarmosilva28@yahoo.com 

 

7) CPR – Conselho 
Pastoral Regional 
Resende  

Wilson Duarte prof.wilsonduarte@gmail.com 

8) CSMW – Centro Sargento 
Max Wolf 

Marcello M. Cardoso celcavmarconde@gmail.com 
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9) CEIVAP – Comitê de 
Bacias do Vale do 
Paraíba 

Vera Lúcia Teixeira veluciateixeira@yahoo.com.br 

10)  Crescente Fértil Luiz Felipe César lfcesar@terra.com.br 

11) INEA – Instituto 
Estadual do Ambiente 

Paulo Cesar F. da Silva pc@inea.rj.gov.br 
 

12) Instituto Federal do Rio 
de Janeiro – 
IFRJ/Resende 

Silvério Balieiro Silvério.balieiro@ifrj.edu.br 

13)  Museu Nacional do Rio 
de Janeiro/ UFRJ 

Sérgio Maia Vaz smvaz@mn.ufrj.br 

14) Parque Nacional do 
Itatiaia ICMBio 

Gustavo W. Tomzhinski 
 
 

gustavo.tomzhinski@icmbio.gov.br 
 
 

15) Prefeitura Municipal de 
Itatiaia 

Valter Lúcio da Silva 
Eliana Regina Maia 
Gouvêa 
 
 

valterluciosilva@hotmail.com  
emaiagouvea@yahoo.com.br 
 

16) Prefeitura Municipal de 
Itamonte 

Júnior Vieira de França Billyadventure2016@hotmail.com 

17)  UEB / RJ Alexandre Pimenta 
Esperanço 

pimentas@yahoo.com.br 

18)  UFRJ – Universidade 
Federal do Rio de 
Janeiro 

 Hélcio Carlos Gomes 
 
Eduardo Barroso 

helcio@pr6.ufrj.br 
 
npa.ufrj@gmail.com 
 

 
CONVIDADOS: 
 

1) Alexandre Augusto 
Moreira Santo 

Prefeitura de Itamonte alexandreunifei@gmail.com 

2) Carlos Riccelli 
 

BR Parques carlos.pacheco@brparques.tur.br 

3) Célia Mattos Câmara Temática de 
Educação Ambiental 
 

cel.eng.mattos@uol.com.br 

4) César Augusto A. Oliveira 
Lima 

AMAN oliveira-lima@uol.com.br 

5)  Eduardo Cotrim 
 

CTME cotrim.bio@gmail.com 

6)  Elisabete Hulgado 
 

ICMBio - PNI elisabete.hulgado@icmbio.gov.br 
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7) Jorge Luiz 
 

Guia de Turismo / Ettca jorginhoviagens@hotmail.com 

8)  Leonardo T.S. Cândido 
 

ICMBio - PNI leonardo.candido@icmbio.gov.br 

9)  Maria Agostinho da Silva 
 

ICMBio - PNI masagostinho@terra.com.br 

10)  Marcelo Brito 
 

Morador entorno marcelo.brito.rj@gmail.com 

11) Patrícia do Nascimento BR Parques patrícia.nascimento@hopeservicos.co
m.br 

 

2. ASSUNTOS TRATADOS 

 

2.1. BOAS VINDAS 

         Às 9h20 o Sr. Gustavo Tomzhinski, Chefe do Parque Nacional do Itatiaia, 
presidente deste Conselho Consultivo, iniciou a reunião agradecendo a presença de todos 
os conselheiros e convidados. 

         
2.2.         SECRETARIA 

        
          A Sra. Elisabete, secretária executiva, solicitou aos presentes que se 

apresentassem e em seguida apresentou a pauta a ser trabalhada na reunião, informando 
que a mesma foi encaminhada previamente aos conselheir@s. A seguir: 

 
TEMPO 
 

ASSUNTO EXPOSITORES 

09h 
 
 

1. Boas vindas 
Abertura da Reunião 

Gustavo 
Tomzhinski 

09h05 
09h35 

2. Informes da Secretaria: 
a. Aprovação da pauta da reunião; 
b. Aprovação da Ata de 07/12/2018; 
c. Quadro com o número de 

participações das instituições 
conselheiras em reuniões - 2018; 
conforme previsto em regimento;  

d. Eleição Coordenador Executivo; 
e. Apresentação de nova Instituição a 

constituir o CCPNI – empresa HOPE 
serviços 

 

Secretaria  
 
 
 

09h351
0h30 

3. Informes da Presidência do Conselho 
a. PAPP – Parceria Ambiental Público 

Privada 
b.  Consolidação Territorial 

      c. Festa de aniversário PNI 82 anos 

Gustavo 
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10h30 
10h45 

4. Coordenação de Uso Público 
 

Leonardo 
Cândido 

10h45 
11h00 

5. Câmara Temática de Montanhismo e 
Ecoturismo - CTME 
 

Eduardo Cotrim 

11h00 
11h20 

6. Planejamento – PMIF Fogo – 2019 
 

Marcelo Motta 

11h20 
11h40 

7. Gestão Socioambiental e Câmara 
Temática de Educação Ambiental – 
CTEA 
 

Elisabete eCélia 
Mattos 

11h40 
12h00 

8. Informes Conselheiros 
- Sérgio Vaz – Homenagem ao Servidor 
Sr. China 
- Outros 

Conselheiros 
por inscrição 

12h00 9. Encerramento Gustavo 
 

 
                     A Sra. Elisabete solicitou aos presentes a aprovação da última ata do CCPNI 
realizada em 07 de dezembro de 2018 e como não havia quórum suficiente para a 
aprovação da ata no momento, a mesma foi aprovada após 30 minutos, considerando não 
haver nenhuma proposta de retificação por parte dos conselheiros. Em seguida, falou 
sobre a importância da participação das Instituições Conselheiras às reuniões, ressaltando 
que o Regimento Interno prevê que a Instituição perderá a condição de membro quando 
deixar de comparecer a três assembleias ordinárias ou extraordinárias, dentro de um 
período de 12 meses e que a secretaria encaminhará uma informação a respeito às 
instituições com ausências, antes da próxima reunião a ser realizada em junho de 2019, 
para manifestação do interesse em continuar ou não no CCPNI. 
                     Dando sequência aos informes da secretaria, a Sra. Elisabete mencionou 
que após a saída do Cel. Schimitz da AMAN, da Coordenação Executiva do Conselho, o 
cargo estava vago, necessitando de uma nova eleição. Ao levar para a plenária a 
informação, o Cel. Felipe da AMAN se candidatou ao cargo e foi eleito por unanimidade 
pelos presentes.  
                      A Sra. Elisabete informou no quadro de instituições do CCPNI, há vacância 
no Setor de Indústria, Comércio e Serviços, tanto no Setor Governamental como da 
Sociedade Civil; sendo apresentada nesse momento, como candidata à vaga no setor da 
Sociedade Civil, a empresa Hope, nova concessionária que assumirá serviços de uso 
público no parque. O Sr. Gustavo Falou da importância de ocuparem essa vaga, para 
acompanharem as ações do parque e de também apresentarem resultados. Uma outra 
questão que o Sr. Gustavo tocou, foi sobre o interesse do Jardim Botânico do RJ em 
retornar ao Conselho. Mencionou que durante muitos anos a instituição participou 
ativamente do conselho, desde a constituição do mesmo e que no último Sarau de 
Pesquisa, em dezembro de 2018, manifestaram interesse em retornar. A Sra. Elisabete 
informou que não havia vagas no Setor de Ensino, Pesquisa e Extensão no momento, 
porém que existiam duas possibilidades: uma de a Instituição Jardim Botânico ser 
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suplente de uma outra Instituição, no caso do Museu Nacional, por serem Instituições 
Públicas; ou conforme previsto em Regimento, serem abertas novas vagas mediante aviso 
prévio com 60 dias de antecedência, à plenária do Conselho, para aprovação. Após 
manifestação dos conselheiros, ficou acordado com 14 votos a favor e 1 voto contrário, 
que duas vagas serão abertas para o setor de Pesquisa; sendo 1(uma) para o setor 
público e 1(uma) para o setor privado; ficando a do setor público ser preenchida pela 
Instituição Jardim Botânico do Rio de Janeiro e a outra do setor privada ser preenchida 
futuramente, buscando a paridade no quadro de instituições membros.  
         
      
Quadro atual: 
 
III. Ensino, Pesquisa e Extensão;       Público                                    Sociedade Civil 

 

1 Museu Nacional - MN/UFRJ 1 
Associação Educacional 

Dom Bosco - AEDB 

1 

Instituto Federal de Educação, 

Ciência e Tecnologia do Rio de 

Janeiro – IFRJ (Titular) / UFRJ 

– Universidade Federal do Rio 

de Janeiro (Suplente) 

1 

UBM – Centro 

Universitário de Barra 

Mansa 

 
              O Sr. Billy conselheiro, representando a prefeitura de Itamonte, manifestou que 
há uma Associação de representantes da região com interesse em fazer parte do CCPNI, 
ficando a secretaria deste conselho verificar com a Instituição AMA 10 de Visconde de 
Mauá, se tem o interesse em continuar no Conselho, em virtude das últimas ausências às 
reuniões e então informar sobre a disponibilidade de vagas, para a próxima reunião. 
               O Sr. Carlos Riccelli, representante da empresa Hope Serviços, fez uma breve 
apresentação sobre a empresa, informando que já atuam na área de concessão com 
algumas unidades do ICMBio, como o Parque Nacional da Serra dos Órgãos/RJ, na 
gestão de controle de acessos e bilhetes e serviços ofertados ao visitante e o Parque 
Nacional do Pau-brasil, em Porto Seguro na Bahia, em fase de implementação de serviços 
de apoio ao visitante. Informou que iniciarão as atividades no PNI em abril e que há um 
cronograma a se cumprir mediante edital, cronograma com plano geral das 
implementações. A empresa manifestou interesse em participar do Conselho do Parque 
para entendimento da dinâmica das atividades, bem como do compartilhamento das 
ações, lembrando que a concessão tem uma durabilidade de 25 anos. Após a 
apresentação, foi unânime a aprovação, pela plenária, da empresa Hope Serviços, compor 
a cadeira do Setor de Indústria, Comércio e Serviços – Sociedade Civil. 
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3. INFORMES DA PRESIDÊNCIA 

 

PAPP – Parceria Ambiental Público Privada 

 

O Sr. Gustavo iniciou seus informes mencionando sobre as etapas da concessão,           
como a abertura das propostas, a publicação dos resultados e a assinatura do contrato de 
concessão no dia 06 de fevereiro de 2019, com a empresa Hope Serviços; que contou 
com a presença do Ministro do Meio Ambiente, do presidente do ICMBio, de conselheiros 
e convidados. Informou que a empresa já cumpriu algumas etapas burocráticas previstas 
no edital, como a constituição de uma SPE (Sociedade Proposta Específica) a BR 
Parques, Concessionária do Parque Nacional do Itatiaia; seguros obrigatórios e garantias 
contratuais. Toda parte de transição de programação será no dia 1 de abril, tendo como 
uma das primeiras medidas a ser adotada a modernização no sistema de vendas e de 
controle de serviços, opção de pagamento através de cartão de crédito e reservas on-line, 
sendo que até  agosto de 2019 a empresa terá que apresentar os projetos executivos ref. 
aos projetos referenciais do edital de concessão, onde possivelmente passarão por 
adequações técnicas. A seguir, abriu para perguntas da plenária à empresa, sobre o ponto 
de vista operacional. 

O Sr. Marcelo Motta, Analista Ambiental do ICMBio – PNI, questionou se a empresa 
operará no mesmo modelo que o ICMBio vinha operando, em termos de qualidade e do 
quantitativo de funcionários. Relatou que soube que irá ocorrer corte de pessoal na parte 
alta do parque, e que isso muito o preocupou, uma vez que o número de funcionários já 
trabalhava no limite da estrutura, principalmente em períodos de alta temporada de 
inverno. O Sr. Carlos Riccelli, informou que o modelo que o ICMBio vinha adotando para a 
condução dos serviços, não era compatível com a arrecadação, e que há necessidade de 
um equilíbrio econômico de despesas. Informou que fizeram um corte no quantitativo, mas 
que tem plano de contingência, que preveem um aumento do efetivo em períodos de alta 
temporada. Comentou sobre a experiência adquirida na gerência da venda de ingressos e 
reservas de atrativos no Parque Nacional da Serra dos Órgãos e não irão deixar cair a 
qualidade dos serviços. 

O Sr. Billy, da Prefeitura de Itamonte – MG, manifestou preocupação com as 
famílias de comunidades inseridas e próximas ao parque. Perguntou se a empresa tem 
algum programa social para essas famílias que perderam o emprego, como também se 
caso haja outros empecilhos para eles trabalharem, como o caso de guias de turismo que 
não são condutores cadastrados do parque, mas que ficam na portaria oferecendo os 
serviços de condução de visitantes. O Sr. Riccelli, informou que a empresa não terá 
atuação contrária com os guias, condutores cadastrados e outros. Mencionou que a 
empresa tem um plano de comunicação e de desenvolvimento da região, reconhecendo 
que é uma área muito sensível. 
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A Sra. Inês dos Anjos da Montanha, questionou se quando um visitante adquirir seu 
ingresso antecipadamente e já reservar o seu atrativo de destino, quando chegar terá 
garantida sua vaga para aquele atrativo e também como será a segurança, quando 
acontecer algum acidente, informando que hoje os próprios funcionários do parque tem 
uma primeira função de busca e depois de comunicarem os Anjos da Montanha. O Sr. 
Riccelli, informou que o sistema de vendas para o atrativo, como seu valor determinado, 
além de favorecer a compra do ingresso, também disponibilizará o Termo de 
Responsabilidade para que venha preenchido e assinado; ficando apenas a conferência 
dos dados no local; e que também serão disponibilizadas todas as instruções de 
segurança para a visita, como roupas e equipamentos. A Sra. Inês questionou sobre o 
visitante que adquirir o ingresso para o Pico das Agulhas, por exemplo e quando chegar 
não ter os equipamentos de segurança necessários, o que será feito. O Sr. Riccelli 
informou que o sistema prevê a troca de atrativos, para esses casos. 

O Sr. Gustavo informou que o contrato com a empresa não estabelece qual o 
número de pessoas com que deverá operar, mas sim o cumprimento e a qualidade dos 
serviços. Comentou que a empresa tem prazos a serem cumpridos e que os funcionários 
do PNI\ICMBio, como o Conselho e a Sociedade serão os fiscais, ressaltando que muitos 
assuntos a serem discutidos deverão ter como fórum a Câmara Temática de Montanhismo 
e Ecoturismo (CTME). 

 
 

Áreas adquiridas – Consolidação Territorial 
 
O Sr. Gustavo informou que na semana anterior foi assinada a escritura de 

recebimento de doação de mais uma área de compensação de reserva legal, de 92,6 
hectares, área próxima a Pousada dos Lobos. Com isso o Parque\ ICMBio tem desde 
2010, 38 novas propriedades incorporadas a patrimônio nacional,  sendo 2.521 
hectares de áreas novas, totalizando 16.087 hectares. Informou que a meta mínima do 
parque, neste ano, é de regularizar 1.000 hectares, mas que se considerar os  
processos em fase avançada de instrução, pode-se ultrapassar os 4 mil hectares de 
novas áreas se andarem bem as questões burocráticas e jurídicas. Completou dizendo 
que as diretrizes da nova presidência do ICMBio reforça a política de prioridade da 
regularização fundiária e com a estruturação do uso público.  

 
 
Termo de Compromisso com Furnas 
 
O Sr. Gustavo informou que houve uma reunião com Furnas para detalhamento dos 

Termos de Referência, e que eles os estão adequando devido às questões burocráticas, 
em virtude da nova lei de licitações das empresas públicas e de economia mista. Informou 
que em abril, haverá uma nova reunião entre as partes para que retornem as informações 
das adequações. 
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Pesquisa 
  
O Sr. Gustavo informou que o setor de pesquisa do parque continua alimentando o 

site e que foi lançado no dia 29 de março passado, no Jardim Botânico, a lista de espécies 
de plantas do Itatiaia. Informou que ele e o Sr. Leonardo estiveram presentes no evento de 
lançamento no Rio de Janeiro, representando o parque. Comentou ser uma lista moderna, 
on-line, onde é possível o detalhamento das listas das espécies exóticas, das 
angiospermas e das gimnospermas, por exemplo. O número de aproximadamente 2.800 
espécies, com metodologia de alimentação de informações, podendo chegar à lista de 
3.000 espécies. O link será disponibilizado e será inserido no site do PNI. Informou 
também que o Itatiaia é a primeira unidade de conservação a ter esta lista, devendo ser 
contemplados, na sequência, o Parque Nacional do Caparaó e a Floresta Nacional do Rio 
Preto.   http://www.icmbio.gov.br/parnaitatiaia/o-que-fazemos/pesquisa.html  

 
 
Aniversário de 82 anos do PNI 
 
O Sr. Gustavo solicitou sugestões para a comemoração de 82 anos do parque a ser 

realizada em junho deste ano. Solicitou aos conselheiros que tiverem sugestões, que 
façam contato. 

 
Termos de Compromisso Serra Negra 
 
O Sr. Billy, da Prefeitura de Itamonte, solicitou novas informações sobre os Termos 

de Compromisso com a comunidade de Serra Negra e o Sr. Gustavo informou que após a 
última reunião com a comunidade no final de 2018, eles prestaram novas contribuições ao 
documento. Após as adequações realizadas pela equipe do PNI, o documento foi enviado 
à Coordenação de Conflitos Territoriais em Brasília e a Procuradoria Geral, para a devida 
análise. A Coordenação Geral em Brasília emitiu uma nota técnica com considerações à 
Procuradoria Geral e estamos aguardando a finalização do documento para levar 
novamente à comunidade. Por último, solicitou apoio à Prefeitura de Itamonte no processo 
junto aos comunitários. 

 
Ao final dos informes da presidência, o Sr. Sérgio Vaz, do Museu Nacional, solicitou 

a palavra para agradecer os informes sobre pesquisa que estão sendo feitos nas 
assembleias.  
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4. INFORMES COORDENAÇÃO DE USO PÚBLICO 

 
O Sr. Leonardo mencionou que o tema mais importante neste momento é a 

transição junto à concessionária, para que ocorra tranquilamente, mantendo a mesma 
qualidade prestada até o momento e que futuramente tenhamos uma ampliação de 
serviços e de qualidade. Apresentou planilha com números de visitação em 2018 e 
informou que houve uma queda para aproximadamente 124.000 visitantes (ano de 2017, 
139 mil visitantes), queda decorrente de fatores a serem considerados, como a febre 
amarela na região, menor número de feriados prolongados e grandes percentuais de dias 
chuvosos. Apesar disso, informou que nos mantivemos num patamar sem quedas 
abruptas. 

Informou que neste ano de 2019, o mês de janeiro teve uma boa visitação, em torno 
de 15 mil visitantes, sendo o segundo melhor mês do nosso histórico de visitação. Já o 
mês de fevereiro foi o segundo pior mês do nosso histórico de visitação, em torno de 3 mil 
visitantes; o que podemos atribuir à questão climática (muita chuva) e também que o 
feriado de Carnaval foi em março. Mais um agravante, disse o Sr. Leonardo, foi a cabeça 
d’água que ocorreu próximo ao parque, com vítimas fatais. Mesmo não acontecendo 
dentro do parque, as pessoas fizeram associações, porque o curso d’água vem de dentro 
da Unidade de Conservação, o que pode ter afetado um pouco na diminuição da visitação. 

Por conta do acidente ocorrido, a sociedade se movimentou e foi criado um grupo 
de discussão, dessas questões, junto a prefeitura, secretaria de ordem pública, defesa civil 
municipal, pessoas da sociedade, ONGs e bombeiros, sendo a primeira medida a 
divulgação de informações a esse grupo. No parque há um sistema de prevenção de 
cabeça d’água, sistema simples, e que desde 1999 não ocorre nenhum tipo de acidente, 
porém a prefeitura não fazia uso dessas informações; sendo que agora os guardas civis 
municipais, instruem os banhistas, imediatamente, quando o assunto é possibilidade de 
tromba d’água. 

 
 

5. INFORMES CÂMARA TEMÁTICA DE MONTANHISMO ECOTURISMO - CTME 

 
O Sr. Eduardo Cotrim, Coordenador da Câmara Temática de Montanhismo e 

Ecoturismo, iniciou sua fala relatando as atividades realizadas no primeiro trimestre de 
2019 e apresentou os próximos passos a serem implementados neste ano. 

 Informou que em fevereiro colocaram corda e placas informativas em área de risco 
de acidentes na Cachoeira do Maromba, devido à existência de um sumidouro, que 
quando com grande volume de água se torna área de acidentes. 

Com relação ao desenvolvimento do programa para monitoramento do impacto de 
visitação nas trilhas, informou que as atividades de vistoria previstas e os relatórios 
técnicos, serão realizados com o apoio dos condutores de visitantes. 
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Informou que a abertura dos atrativos: Pico dos Cones e Pedra do Ovo terão o 
apoio dos brigadistas do parque para darem seguimento, sendo que a trilha ao Pico dos 
Cones, fora toda traçada novamente, recentemente. 
            Já com relação à revisão das normas de uso público, o Sr. Eduardo comentou que 
há necessidade de se fazer um novo modelo devido o início do contrato com a 
Concessionária. 

Por fim, mencionou que em breve haverá reunião para discussão de novas vias de 
escaladas dentro do parque e que na próxima reunião do Conselho apresentarão novas 
informações. 
 
 
6.       PLANO DE MANEJO INTEGRADO DO FOGO 
 

O Sr. Marcelo Motta, Coordenador do Gerenciamento do Fogo – Proteção, iniciou 
sua fala informando que neste ano teremos 19 vagas para contratação da brigada, 
somada a cinco brigadistas que já estão contratados (contrato de 1 ano), somam 24 
brigadistas do parque mais 12 contratados pela APA da Mantiqueira, totalizando 36 
brigadistas para a nossa região. 

Com relação ao incêndio ocorrido no Alto dos Brejos, no final do ano passado, 
informou que a área total queimada do parque foi de 82 hectares, menos de 1% das áreas  
propensas a fogo, sendo que esses 82 hectares queimados foram em campos antrópicos 
utilizados na pecuária. 

Comentou que o processo de contratação dessas 19 vagas começou nessa 
semana onde a pré-seleção já ocorreu na parte alta, em Visconde de Mauá e na parte 
baixa. Já foram convocados 30 candidatos para o preenchimento dessas vagas e que 
abriram 6 vagas para formação da brigada voluntária. Informou que o curso será do dia 8 
ao dia 12 de abril, com contratação definitiva em primeiro de maio de 2019, onde destacou 
que a prioridade de ações será na parte alta do PNI. 

Informou que mandaram um trabalho ao Simpósio Brasileiro de Sensoriamento 
Remoto, que acontecerá em Santos-SP, onde a abordagem será a metodologia dos focos 
de calor, colocando como prioridade de prevenção será a parte alta do parque. Informou 
também que encaminharam mais trabalhos para uma Conferência Internacional que 
acontecerá em Campo Grande, MT, sobre a proposta do cálculo da intensidade da frente 
do fogo e em conjunto com a APA da Mantiqueira, a importância da ação da sociedade 
civil na prevenção e combate ao fogo, com a formação das brigadas voluntárias.Por fim, 
agradeceu ao Comitê de Bacias do Médio Paraíba, pela doação de placas informativas de 
prevenção ao fogo que serão instaladas com a chegada dos novos brigadistas. 
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7 - INFORMES DA CÂMARA TEMÁTICA DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL E DA GESTÃO 

SOCIOAMBIENTAL 

          
          A Sra. Célia Mattos e a Sra. Elisabete, das Coordenações da Câmara Temática 

de Educação Ambiental e da Socioambiental, respectivamente, apresentaram ações de 
educação e interpretação ambiental desenvolvidas no último trimestre de 2019. 

Visita Monitorada: O Programa recebeu nos meses de Fev e Mar/19, em torno de 
800 alunos, com atividades de educação e interpretação ambiental, sendo esses meses 
período de férias escolares. 

Voluntariado: O Programa contou com a participação de 30 voluntários, atuando 
nas linhas temáticas de Uso Público & Negócios e Gestão Socioambiental, perfazendo um 
total de 1840 horas, no período de férias de verão. 

Relataram sobre o Programa de Acessibilidade e Inclusão: Parceria com a SOS 
Mata Atlântica, na contratação de Consultoria para a elaboração de produtos acessíveis 
para a inclusão de pessoas com deficiência no Parque, que serão entregues a população 
no aniversário do parque em junho. 

Com relação ao Programa de Capacitação Continuada, falaram sobre o treinamento 
realizado com funcionários e com voluntários do PNI para atuação na trilha sensorial.  

Plano de Comunicação Social: Agenda prevista com as comunidades do entorno da 
Parte Alta do Parque, com atividades de sensibiização para questões do fogo, como a 
queimas prescrita e prevenção de incêndios florestais. 

 
 

7. INFORMES CONSELHEIROS 

 

A Professora Nilza Macário, representante da AEDB, comentou sobre dois projetos em 
andamento: o PNIVE – O Parque Nacional vai à escola, onde os alunos recebem a visita 
de alunos graduandos da AEDB que ministram palestras sobre a Unidade de Conservação 
para depois realizarem visita ao parque, com roteiro traçado, para desenvolverem 
trabalhos na sala de aula; e o segundo projeto fala sobre atividades desenvolvidas junto 
com instituições parceiras em praça municipal, em Itatiaia. O projeto Praça e Cultura 
desenvolvido na praça, tem como objetivo retomar a praça, antes invadida por 
dependentes químicos, para a sociedade. Informou que as atividades realizadas são com 
as escolas e com a comunidade local, onde várias atividades foram realizadas em 2018, 
principalmente em datas comemorativas e que já tem uma agenda planejada para 2019. 

 
A Sra. Vera Teixeira, da CEIVAP, informou que concluiu seu mestrado com referência a 

escassez de água da região e que disponibilizará link para consulta. Falou também que 
houve recentemente eleição da nova diretoria do Comitê e que agora passa a ser 
composta por integrantes do Governo do Estado do Rio de Janeiro/RJ. 
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A Sra. Maria do Carmo, do Comitê de Bacias do Médio Paraíba, convidou tod@s os 
presentes para a próxima reunião do Comitê a ser realizada no dia no dia 8 de abril, às 9h, 
na UBM em Barras Mansa, cuja pauta será a recomposição da diretoria.  

 
A Sra. Eliana Gouveia, da Prefeitura de Itatiaia, agradeceu a parceria com o parque ref. 

a capacitação da Guarda Ambiental do Município do Itatiaia, informando que o primeiro 
módulo já ocorreu com o Prof. Sérgio Sarahyba, retratando a biodiversidade da Mata 
Atlântica e que esperam dar continuidade com outros módulos. 

 
 O Sr. Eduardo, do Museu Nacional, informou que ainda estão com problemas 

estruturais com o incêndio do Museu ocorrido há meses e por esse motivo se desculpa 
pelas duas últimas ausências na reunião do CCPNI, mas que estão à disposição para 
colaborarem com o Parque. Com relação às pesquisas do Parque, parabeniza pela 
atualização do site e pela exibição do tema nas assembleias do conselho. Comentou que 
são informações que podem interessar de modo geral à sociedade, que são pesquisas 
relevantes para todos os conselheiros, ressaltando que pesquisa e conservação andam 
juntas.  

 
A Sra. Adriana, da Agência de Meio Ambiente de Resende, convidou a tod@s a 

participarem do segundo encontro sobre Gestão de Resíduos Sólidos de Resende, que 
será realizado no auditório da AGEVAP, no dia 15 de abril, das 13h às 17h. 

 
O Sr. Luis Felipe, representante da Crescente Fértil, justificou sua ausência em 

algumas reuniões do ano passado, por estar na ocasião, assessorando o deputado 
Julianelli e informou que um dos resultados dessa assessoria, foi o Projeto de Lei que 
declara os Ecossistemas de Montanha do Estado do Rio de Janeiro, Áreas de Relevante 
Interesse Ambiental. Projeto de Lei que foi sancionado pelo atual governo. 

 Informou que o Projeto encarrega a Secretaria de Estado do Meio Ambiente a fazer 
levantamentos relacionados a ambientes de montanha do estado, que nos oportuniza de 
participar. Comentou sobre sua participação em Evento Internacional de Montanhas, em 
2018, realizado em Friburgo no RJ, com temas discutidos muito pertinentes a pensarmos 
mais integralmente nas montanhas do estado e do país. Por fim, informou que deixou 
alguns livros: Lazer e Ciências Sociais e Turismo e Antropologia a serem distribuídos a 
quem interessar, bem como cartazes de campanha contra o fogo. 

 
O Sr. Sérgio Vaz, representante do Museu Nacional, fez uma homenagem ao Sr. 

Sebastião de Oliveira Soares, (Sr. China), antigo funcionário do Parque Nacional do 
Itatiaia, falecido recentemente, aos 94 anos. Disse que é um reconhecimento à pessoa 
excepcional que ele teve a honra de conhecer, pelo trabalho que desenvolveu e pelo amor 
que ele tinha ao parque. 
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O Sr. Sérgio Vaz, formalizou um pedido de desculpas à Sra. Marcela Monêt, filha do 

Dr. Monêt, por ele tê-la citado em uma reunião do CCPNI, em setembro de 2018, a 
respeito de uma publicação que fez numa revista on-line, na Nova Zelândia, sobre uma 
nova espécie encontrada no PNI e que não havia mandado uma cópia do trabalho. Ela 
informou que uma cópia fora entregue ao Parque, na ocasião, bem como a administração 
do parque tinha conhecimento da sua pesquisa e publicação. 

 

8. ENCERRAMENTO 

 

O Sr. Gustavo agradeceu a participação, a colaboração e a disponibilidade de todos 
os presentes, encerrando a reunião. Eu, Elisabete Hulgado, secretária executiva deste 
conselho, lavro a presente ata. 

 

 


