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Ponta Grossa (PR) - Dezembro de 2017. 



Sobre o Parque Nacional dos Campos Gerais. 

 

O Parque Nacional dos Campos Gerais (Parna Campos Gerais) é uma Unidade de 

Conservação (UC) Federal e tem como objetivo preservar os ambientes naturais ali 

existentes com destaque para os remanescentes de Floresta Ombrófila Mista e de 

Campos Sulinos, realizar pesquisas científicas e desenvolver atividades de educação 

ambiental e turismo ecológico. 

 

O Parque foi criado por Decreto Federal s/nº no dia 23 de março de 2006, possui área de 

21.286 hectares e abrange parte dos municíos de Ponta Grossa, Castro e Carambeí no 

Estado do Paraná. É administrado pelo ICMBio - Instituto Chico Mendes de 

Conservação da Biodiversidade, gestor das Unidades de Conservação Federais. 

 

Associados ao campo nativo e aos capões com floresta com araucárias, são encontrados 

espécies de fauna e flora ameaçadas de extinção. A Cachoeira da Mariquinha, a Furna 

do Buraco do Padre, a Cachoeira do Rio São Jorge, as Furnas Gêmeas, são alguns dos 

atrativos turísticos localizado no interior da Unidade.  

 

Sobre o processo de formação do Conselho Consultivo 

 

Com o objetivo de promover a participação social na gestão do Parque Nacional dos 

Campos Gerais, o Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade iniciou em 

maio de 2017, o processo de formação do conselho consultivo desta unidade de 

conservação (UC). 

 

O conselho é um espaço de negociação, discussão, construção coletiva e formação de 

parcerias que auxiliam na tomada de decisões por parte da gestão da unidade e assim 

auxiliam no cumprimento dos objetivos de criação da UC. 

 

A formação dos conselhos em UCs é prevista no Sistema Nacional de Unidades de 

Conservação (Lei 9.985/2000), e tem seu processo orientado pela Instrução Normativa 

ICMBio nº 9 de 05 de dezembro de 2014. 

 

 1º Passo = Criação do Grupo de Trabalho 

 

O Grupo de Trabalho (GT) é formado por instituições com atuação e conhecimento do 

território do Parque Nacional dos Campos Gerais, e que possui facilidade de articulação 

e mobilização com demais instituições a serem envolvidas no processo de formação do 

conselho consultivo da UC. 

 

Durante o período de maio a julho/2017, a equipe do ICMBio identificou os atores e fez 

visitas individuais as instituições solicitando apoio para a formação do Grupo de 

Trabalho. Também realizou reuniões internas de planejamento e fez parceria com a 



Associação de Preservação do Meio Ambiente e da Vida (Apremavi) que passou a 

apoiar o processo de formação do conselho. 

 

Dessa forma, o processo de formação do conselho consultivo do Parna dos Campos 

Gerais é coordenado pelo ICMBio, em parceria com a Apremavi e apoiado pelo Grupo 

de Trabalho formado por representantes das Prefeituras Municipais de Castro, Carambeí 

e Ponta Grossa, Sanepar e Universidade Estadual de Ponta Grossa. 

 

Integrantes do Grupo de Trabalho. 

 
 

O grupo de trabalho se reúne regularmente no início de cada mês, para fazer uma 

análise das atividades realizadas e planejar as próximas atividades. 

 

 2º Passo: Caracterização do território e seus usos. 

 3º Passo: Planejamento de atividades. 

 

Durante os dias 10 e 11 de agosto de 2017, foi realizada na sede do ICMBio em Ponta 

Grossa (PR), a primeira oficina técnica com os membros do Grupo de Trabalho. 

 

A oficina teve como objetivos: sensibilização sobre a importância do conselho 

consultivo; mapeamento do território, usos e atores envolvidos; formação e 

consolidação do grupo de trabalho; e, elaboração do plano de ação para formação do 

conselho consultivo da Unidade de Conservação. 

 

Como resultado da oficina, foi possível relacionar: os principais setores envolvidos em 

cada uso identificado no Parna; e se esses grupos/setores estão organizados em 

associações, cooperativas, sindicatos, etc. 

 

Nesse primeiro momento foram identificados mais de 60 instituições, empresas, grupos 

organizados que possuem relação, objetivos convergentes ou divergentes com o Parna 

dos Campos Gerais e proprietários de áreas localizadas no interior do Parque. 

 



A partir desses exercícios elaborou-se o plano de atividades, focado na sensibilização, 

mobilização, articulação e comunicação com esses atores potenciais em fazer parte do 

conselho consultivo. 

 

Setores e instituições identificadas no Parna dos Campos Gerais organizados no Diagrama de Venn. 

 
 

 

 4º Passo: Mobilização dos setores 

 

A mobilização dos setores/instituições identificadas na oficina realizada em agosto 

iniciou em setembro/17, com a realização de reuniões individuais e também setoriais, 

dependendo de cada caso. 

 

Essas reuniões tem duração aproximada de 02 a 03 horas, e tem como objetivo 

apresentar o Parque Nacional dos Campos Gerais, o processo de formação do seu 

conselho consultivo e próximos passos, para que esses atores venham a se engajar no 

processo. É um importante passo para a gestão da UC, pois está levando o Parque para 

conhecimento da sociedade a partir de informações corretas. É um espaço para 

fortalecimento de parcerias e também para entender melhor os conflitos relacionados a 

UC. 

 

De setembro até novembro de 2017, já foram realizadas 27 reuniões coletivas 

envolvendo diferentes setores, comunidades rurais, associações, sindicatos, prefeituras, 

câmaras de vereadores, proprietários com áreas localizadas no interior da Unidade entre 

outros atores. Além das reuniões setoriais e coletivas estão sendo realizadas conversas 

individuais, principalmente com proprietários de áreas localizadas no interior da UC. 

 

A seguir são apresentadas um resumo das reuniões realizadas no período de setembro a 

novembro/17.  

 



 
 

Reunião com Abadia da Ressureição 

Data:20/09/2017 Horário: 09h00min 

Local: Sede do mosteiro Abadia da 

Ressureição – Ponta Grossa (PR). 

 

 
 

Reunião com Representantes da 

Associação dos Moradores do Alagados 

(AMA) 

Data:20/09/2017 Horário:16h00min 

Local: Sede do ICMBio – Ponta Grossa 

(PR). 

 

 
 

Reunião com prefeito municipal, 

secretarias de meio ambiente e 

desenvolvimento, vereadores e Emater 

de Carambeí. 

Data:21/09/2017 Horário:09h00min 

Local: Prefeitura Municipal – Carambeí 

(PR). 

 

 

Reunião com proprietários de áreas 

localizadas no interior do Parque em 

Carambeí, diretor de extensão rural e 

presidente da APROCAT. 

Data:21/09/2017 Horário:14h00min 

Local: Câmara de Vereadores – Carambeí 

(PR). 

 

 
 

Reunião com sindicato rural de 

Carambeí, Frisia, CREA- PR e 

membros do conselho municipal de 

meio ambiente de Carambeí. 

Data: 21/09/2017 Horário:16h00min 

Local: Câmara de Vereadores – Carambeí 

(PR). 

 



 
 

Reunião com representantes da 

comunidade Passo do Pupo. 

Data:21/09/2017 Horário:19h00min 

Local: Salão Comunitário Passo do Pupo. 

 

 
 

Reunião com prefeito e vice-prefeita, 

vereadores, secretarias municipais de 

meio ambiente, educação, saúde, 

agricultura de Ponta Grossa e Fumtur. 

Data:22/09/2017 Horário:16h00min 

Local: Prefeitura Municipal de Ponta 

Grossa 

 

 
 

Reunião com prefeito municipal, 

secretaria municipal de educação, 

Superintendência de Meio Ambiente, 

Diretora de Agricultura, Pecuária e 

Agronegócio, Secretaria de interior e 

vigilância sanitária de Castro. 

Data: 26/09/2017 Horário:10h00min 

Local: Prefeitura Municipal de Castro 

 

 
 

Reunião com sindicato dos 

trabalhadores rurais de Castro. 

Data: 26/09/2017 Horário:14h00min 

Local: Sindicato dos Trabalhadores 

Rurais de Castro – Castro (PR). 

 

 
 

Reunião Sindicato dos Trabalhadores 

Rurais de Ponta Grossa. 

Data: 27/09/2017 Horário:09h00min 

Local: Propriedade do Sr. Antonio 

Oustrufk – Ponta Grossa. 

 



 
 

Reunião Setor de Turismo e Cultura – 

Funtur, NGTUR, Adetur, Grupo de 

Escalada Cidade de Pedra. 

Data:17/10/2017 Horário: 09h00min 

Local: Auditório da Sanepar – Ponta 

Grossa (PR). 

Observação: Para essa reunião foram 

convidadas as seguintes instituições, as 

quais não compareceram: Associação dos 

Municípios dos Campos Gerais,Abeta – 

Turismo e Aventura, Projeto Cavernas, 

Singetur, Convention, Sebrae, Clube de 

Aventura, Fundação Municipal de Cultura 

Ponta Grossa, Iphan, Associação 

Comercial e Industrial de Ponta Grossa, 

Paraná Turismo, Secretaria de Estado e 

Cultura do Paraná (SEEC). 

 

 

Reunião Setor de Pesquisa e Extensão – 

GUPE, UEPG, Unespar, UTFPR, 

Emater. 

Data:17/10/2017 Horário: 14h00min 

Local: Auditório da Sanepar – Ponta 

Grossa (PR). 

Observação: Para essa reunião foram 

convidadas as seguintes instituições, as 

quais não compareceram: Fundação ABC, 

IAPAR, EMBRAPA, CESCAGE, 

UNICENTRO, UEM, Universidade 

Positivo, PUC, UFPR, UNOPAR, 

UNICESUMAR, IFPR, CRUTAC, GEEP 

(Grupo de Estudos Espeleológicos do 

PR). 

 

 

Reunião representantes da Associação 

Produtores Rurais de Catanduvas 

(APROCAT). 

Data:18/10/2017 Horário: 09h30min 

Local:Propriedade Carlos Aplewicz/ 

Comunidade de Catanduvas – Carambeí 

(PR). 

 



 
 

Reunião Câmara de Vereadores e 

assessor de meio ambiente de 

Carambeí. 

Data:18/10/2017 Horário: 19h00min 

Local: Câmara de Vereadores – Carambeí 

(PR) 

 

 
 

Reunião Sindicato Rural de Castro 

Data:19/10/2017 Horário: 09h00min 

Local: Sindicato Rural de Castro – Castro 

(PR) 

 

 

Reunião Setor Conservação – RPPN 

Meia Lua, Grupo Fauna, Planeta Azul, 

Instituto Klimionte, Natus Campos 

Gerais Sustentáveis, IAP, RPPN Tainá, 

SPVS. 

Data:19/10/2017 Horário: 14h00min 

Local: Auditório da Sanepar – Ponta 

Grossa (PR) 

Observação: Para essa reunião foram 

convidadas as seguintes instituições, as 

quais não compareceram: RPPN Paiquerê, 

RPPN Ipê, Itaguara, Fundação Grupo 

Boticário, Observatório Justiça e 

Conservação e Mater Natura. 

 

 
 

Reunião Comunidade Chácaras São 

Jorge. 

Data:19/10/2017 Horário: 19h00min 

Local: Escritório do ICMBio – Ponta 

Grossa (PR). 

 



 

Reunião setores Infraestrutura, 

Proteção e Fiscalização, e instituições 

governamentais – Polícia Federal, 

Rumo, Ipardes, DER e COPEL. 

Data:07/11/2017 Horário:09h00min 

Local: Sede do ICMBio – Ponta Grossa 

(PR). 

Observação: Para essa reunião foram 

convidadas as seguintes instituições, as 

quais não compareceram: Instituto das 

Águas, SEMA, Sanepar, Secretaria de 

Agricultura do Estado, Bombeiros, IAP, 

IBAMA, Força Verde, Exército, Marinha, 

OAB e Adapar. 

 

Reunião Cooperativas – JBS, BRF. 

Data:07/11/2017 Horário:14h00min 

Local: Sede do ICMBio – Ponta Grossa 

(PR). 

Observação: Para essa reunião foram 

convidadas as seguintes instituições, as 

quais não compareceram: Frisia, 

Castrolanda, Lactalis/Batavo e 

Coopagricola. 

 

Reunião com a Frísia Cooperativa 

Agroindustrial de Carambeí. 

Data:24/11/2017 Horário: 09h00min 

Local: Sede administrativa do ICMBio- 

Ponta Grossa (PR). 

 

 

 

 

 

 

Reunião com Associação Catanduvas 

de Dentro, Assentamento Abapan, 

Associação União dos Trabalhadores 

Rurais e COOTRAMIC. 

Data: 16/11/2017 Horário: 16h30min 

Local: Salão na sede do ITC – Castro 

(PR) 
 

Reunião com representante da 

Associação União dos Trabalhadores 

Rurais do Abapan/Campina das 

Pedras. 

Data: 21/11/2017 Horário:14h00min 

Local: Câmara de Vereadores – Castro 

(PR) 

 

 
 

Reunião com representantes dos IATEs 

Clube de Ponta Grossa e Carambeí. 

Data: 20/11/2017 Horário:16h00min 

Local: Sede do ICMBio – Ponta Grossa 

(PR). 

 



 

Reunião Setor Mineração – Grupo 

Philos, PGA Ambiental. 

Data: 21/11/2017 Horário:09h00min 

Local: Sede do ICMBio – Ponta Grossa 

(PR). 

Observação: Para essa reunião foram 

convidadas as seguintes empresas e 

instituições as quais não compareceram: 

DNPM, ITCG, Mineropar, Cimento 

Nacional/ Brennand Cimentos, Alvaro 

Luiz Scheffer, , FIEP, ALS Mineradora, 

ColorminasColorifício e Mineração S A, 

Mineração Gino Minas LTDA, Calcário 

Monte Negro Ltda, Itaiá Mineração 

Indústria e Comércio Ltda, Mineração São 

Judas Ltda, Marcus Vinicius 

NadalBorsato, Klace S A Pisos e 

Azulejos, CalcárioCalpontaLtda, Areal 

Prata Ltda Me, Mineração Rogalski 

LTDA, AreialRogalski LTDA e 

Arena Mineração e Asfaltos Ltda. 

 

 

 

 
 

Reunião com representantes da 

mineração - Mineração Rogalskin, 

Areia Rogalski LTDA, Calcário Monte 

Negro e Associação dos Mineradores do 

Rio Tibagi. 

Data:29/11/2017 Horário: 09h00min 

Local: Sede administrativa do ICMBio- 

Ponta Grossa (PR) 

 

 
 

Reunião Câmara Municipal de 

Vereadores de Castro. 

Data: 21/11/2017 Horário:14h00min 

Local: Câmara de Vereadores – Castro 

(PR). 

 



 

Reunião Proprietários de Áreas – 

Silvicultura – Fazenda Cambiju, 

Comércio de Madeiras Brandes, Águia 

Florestal e Instituto de Florestas do 

Paraná. 

Data: 22/11/2017 Horário:09h00min 

Local: Sede do ICMBio – Ponta Grossa 

(PR). 

Observação: Para essa reunião foram 

convidadas as seguintes empresas e 

proprietários os quais não compareceram: 

Masisa, Milleo Florestal, Florestal 

Mueller, Berneck S.A. Papéis e Serrado. 

 

 

Vinte e quatro (24) proprietários de áreas localizadas no interior da UC foram 

envolvidos diretamente no processo até o momento, a partir da participação em reuniões 

coletivas ou conversas individuais. E indiretamente através das representações de classe 

como os Sindicatos Rurais e Sindicatos de Trabalhadores Rurais. 

 

Durante as reuniões de mobilização, novas instituições foram identificadas como 

potenciais para compor o conselho consultivo do Parque. Essas instituições foram sendo 

chamadas nas reuniões setoriais, ou serão envolvidas nas reuniões a serem realizadas no 

próximo ano. 

 

Diagrama atual com setores e instituições identificadas no Parna dos Campos Gerais.

 

 

 

 



 4º Passo: Mobilização dos setores – Próximas atividades 

 

No início do próximo ano, serão realizadas novas reuniões de mobilização com as 

instituições, comunidades, grupos organizados e proprietários de áreas localizados no 

interior do Parque, ainda não contatados. 

 

Após toda essa etapa será realizada uma reunião pública, onde serão chamadas 

novamente as instituições que foram convidadas nas reuniões anteriores, e por algum 

motivo não puderam participar. E também novas instituições que não foram 

identificadas até o momento, porém possuem atuação no território e/ou se identificam 

com os objetivos do Parna dos Campos Gerais. 

 

Ainda no primeiro semestre de 2018, será divulgado o “edital de manifestação de 

interesse em compor o conselho consultivo do Parque Nacional dos Campos Gerais”, 

onde as instituições representativas dos setores e/ou organizações comunitárias, deverão 

se cadastrar e manifestar formalmente o seu interesse em fazer parte do conselho. 

 

 5º Passo: Definição dos setores que comporão o conselho. 

 

Finalizado o prazo para manifestação de interesse, todas as instituições e/ou 

organizações comunitárias que se cadastrarem e cumprirem as regras do edital serão 

chamadas para reunião de formação do conselho consultivo. É nesse momento que 

serão eleitos os representantes dos setores no conselho consultivo do Parque. 

 

 

 6º Passo: Formalização do conselho (portaria de criação). 

 

Em seguida, reunida toda a documentação do processo, tem-se o processo burocrático e 

publicação da portaria de criação do conselho consultivo da UC. 

 

 

 

 

 

 


