SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE
INSTITUTO CHICO MENDES DE CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE – ICMBio
Programa de voluntariado do Parque Nacional de São Joaquim/SC

Relatório - Edital 001_2018 – Programa de Voluntariado do Parque Nacional de São Joaquim /SC
(PNSJ)
Período : de 21/01/2019 a 25/01/2019 Carga Horária: 40 horas
A chamada 001_2018 foi publicada em 12/11/2018 na plataforma do voluntariado do ICMBio, com
prazo de 30 dias paras as inscrições. Foram abertas 4 vagas, contudo, devido à grande demanda – 209
inscritos, a equipe se organizou para receber 6 voluntários. Os seguintes candidatos foram selecionados
pelos analistas Gustavo Nabrzecki e Ana Luiza Figueiredo: Guilherme Arthur Costa – Urubici – SC;
Tayse Borghezan Nicoladelli – Orleans – SC; Daniel de Renzo Barretti – Santana de Parnaíba – SP;
Agnes Pozenato Pinto – Caxias do Sul – RS; Giuliano Kaulfuss Bertinoti – Umuarma -PR e Aline
Carneiro Garcia de Castro – Franco da Rocha – SP.

Dia 21/01/2019
8h00 às 12h00 : Abertura dos trabalhos com a presença do Chefe Substituto Gustavo Nacbrzecki e os
analistas ambientais do Parque Michel Omena e Ana Luiza Figueiredo. Rodada de apresentação dos
voluntários. A equipe de gestores fez uma apresentação sobre o PARNA e as principais atividades de
gestão e uma rodada de conversa e esclarecimento de dúvidas com os participantes.
14h00 às 17h00: Visita à Pedra Furada no Morro da Igreja; visita ao local planejado para possível
construção de um centro de visitantes. Retorno à sede.
17h00 às 18h00: Foram repassadas aos voluntários as planilhas de visitação ao Morro da Igreja do ano
de 2018 para sistematização dos dados de proveniência dos turistas e também dados relativos à
quantidade de pessoas por carro, visando dar continuidade ao trabalho de mapeamento da origem dos
visitantes e subsidiar futuras discussões sobre o transporte coletivo para o morro.
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Dia 22/01/2019
08h00 às 18h00 – Início do trabalho de sinalização da Trilha das Nascentes do Rio Pelotas/ Vale do Rio
Três Barras. Os voluntários, acompanhados da equipe do ICMBIo (Ana Luiza Figueiredo e Gustavo
Nabrzecki), um brigadista (Renato Antunes) e o pesquisar Jorge Stumer, levaram mourões até o mirante
do Vale Três Barras, fincaram os mourões e instalaram algumas placas de sinalização nos mesmos.

Dia 23/01/2019
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08h00 às 18h00 – Monitoramento e manejo da trilha da pedra furada. Foram formados 2 grupos. Um
grupo acompanhou os analistas Michel Omena e Ana Luiza Figueiredo, dando continuidade ao trabalho
de monitoramento da trilha da pedra furada. O outro grupo acompanhou o brigadista Ademir Lorenzetti
de Souza realizando o manejo da trilha, especialmente nas áreas em que eram necessárias intervenções
para drenagem de água empoçada. Em alguns pontos foi feita sinalização da trilha com tinta nas pedras.

Dia 24/01/2019
08h00 às 17h00 – A equipe do Parque - Gustavo Nabrzecki e Ana Luiza Figueiredo, junto com o
brigadista Renato Antunes, levaram os voluntários para conhecer o Cânion Laranjeiras e a Sede do
Parque nos campos de Santa Barbara.
17h00 às 18h00 – Os voluntários deram continuidade ao trabalho de sistematização dos dados de
visitação ao morro da igreja.
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Dia 25/01/2019
8h00 às 16h00 - O grupo de voluntários foi dividido em dois. Parte do grupo acompanhou o analista
Gustavo Nabrzecki e o brigadista Cezarino Melo, para dar continuidade ao trabalho de sinalização da
Trilha das Nascentes do Rio Pelotas/ Vale do Rio Três Barras. Fizeram o trabalho de levar mais mourões
para pontos mais distantes do início da trilha. O outro grupo permaneceu no escritório dando
continuidade aos trabalhos de sistematização dos dados da visitação ao morro da igreja.
16h00 às 18h00 – reunião final para avaliação da semana de voluntariado

Avaliação dos voluntários
Espaço físico/infraestrutura: Confortável pois não estava muito quente; bem acolhidos, pessoas
receberam bem; espaço bom, organizado e limpo; positivo a proximidade com os mercados com a
cidade; cozinha bem equipada, falta faca e pano de prato; não enfrentaram congestionamento mesmo
sendo um só banheiro.
Sobre as atividades:
21/01/2019 : legal pois conseguiram entender a visão dos gestores, desafios, a história do parque e
inseriu a realidade; observando os dias seguintes foi possível ter uma visão mais ampla do que é a gestão
do parque; para uma semana aprendeu bem sobre o parque, todo mundo participou; adquiriu bastante
conhecimento, sobre os desafios e problemas da sede; teve noção sobre as informações sobre o parque e
como seria os trabalhos nos dias seguintes, quando foi possível ter, na prática, noção da área do parque;
foi uma boa recepção para quem nunca tinha feito voluntariado e não sabia como seria a experiência;
achou bacana que nós cumprimos os horários, não ficaram esperando, já tinha uma programação
definida, o dia coringa, achou que a equipe é bastante organizada e informou bem sobre como os
voluntários precisavam se preparar para o dia seguinte; a flexibilidade de poder fazer visitas; achou
bacana que os gestores se tratam bem e se respeitam e trataram bem os voluntários.
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22/01/2019: a atividade foi exaustiva mas estão bem; foi legal aprender e participar do planejamento da
sinalização; foi bacana porque todo mundo colocou a mão na massa, ninguém fez corpo mole; seu Jorge
era uma inspiração para o grupo; as pessoas não tem dimensão de todo o trabalho que envolve fazer
sinalização.
23/01/2019: o trabalho de drenagem, talvez fosse o caso de fazer o monitoramento dos pontos onde é
necessário fazer a drenagem pois, se encharca sempre, precisa fazer uma infra estrutura; sugestão de tirar
os pontos de cada local de alagamento e onde é necessário fazer a drenagem; gostaram bastante da
atividade de monitoramento e não é tão pesada, gostaram de conhecer a metodologia, ampliou o olhar.
24/01/2019: achou interessante as visitas mas foi muito tempo de carro, perdemos muito tempo de
deslocamento; gostou desta atividade para ter dimensão do tamanho do parque e da dificuldade de
gerenciar um espaço tão grande; sugestão para talvez sair mais cedo e poder dar uma caminhada pela
sede de Santa Barbara pois foi um dia leve;

De uma forma geral gostou da dinâmica da programação que intercalou momentos pesados com
momentos mais tranquilos e tiveram a oportunidade de conhecer o Parque;
Sobre a duração do voluntariado: acha que a maioria das pessoas tem dificuldade para passar mais
tempo, se for fazer um voluntariado mais longo manter também esta opção de menor duração;
dependendo da duração vai pegar perfis diferentes; para a parte das análises dos dados da visitação vai
ficar inacabado é ruim não terminar o que começaram; acha muito importante fazer esse trabalho de
análise dos dados de visitação, sugere perguntar se é a primeira vez que visita um parque nacional; as
atividades superaram as expectativas; foi uma oportunidade otima para conhecer a região; foi produtiva a
convivência com os brigadistas.
Depoimento dos voluntários sobre a experiência
Guilherme Arthur Costa – Urubici - SC: ¨Foi uma semana incrível, onde tive a oportunidade de
conhecer um pouco mais sobre o Parque, os lugares da região e também fazer novas amizades que são
muito importantes em nossas vidas ! Espero realmente que surjam outras oportunidades para que
possamos reunir essa turma novamente. Fica aqui o meu agradecimento a todos e claro principalmente
à gestão e a toda equipe do Parque que fez tudo isso acontecer. Um forte abraço a todos !¨
Tayse Borghezan Nicoladelli – Orleans – SC : ¨ Semana intensa com vários caminhos
percorridos e lugares descobertos. O que fica do voluntariado é a saudade e desejo de retornar. Foram
dias com belas paisagens, bom convívio, bastante conhecimento adquirido e sentimento de superação
alcançado.¨
Daniel de Renzo Barretti – Santana de Parnaíba – SP ¨ Para mim, o voluntariado do Parque foi
uma experiência incrível! Eu pude compreender melhor a atuação do ICMBio, cooperar em prol de um
bem comum, coletivo e adquirir conhecimentos junto aos profissionais do ICMBio e também junto aos
colegas voluntários. Farei outros trabalhos voluntários, sempre que possível¨.
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Agnes Pozenato Pinto – Caxias do Sul - RS: ¨Essa semana de voluntariado no Parque foi uma
experiência maravilhosa, em que tive a oportunidade de conhecer e aprender muito sobre a história e a
importância do Parque, também de fazer amizades que com certeza serão para toda vid.a¨
Giuliano Kaulfuss Bertinoti – Umuarma -PR: ¨Foi um experiência excepcional, no qual
deparamos a visão dos gestores, observando as dificuldades e desafios enfrentados, que muitas vezes
não são enxergados pelos turistas que visitam a Unidade de Conservação. Semana muito produtiva e
conhecimento adquirido que com certeza poderemos levar para a vida toda¨
Aline Carneiro Garcia de Castro – Franco da Rocha – SP: ¨Além da oportunidade de conhecer
um lugar incrivelmente lindo, agregar conhecimento e proporcionar um intercâmbio cultural, essa
experiência de voluntariado serviu para confirmar ainda mais aquela ideia de que agente tem que
trabalhar com aquilo que ama e acredita.¨

