
um trabalho pedagógi-
co o qual o penalizado 
deve assinar o Termo 
de Ajuste de Conduta, 
para recuperar o local 
degradado. 

A palestra, assim co-
mo todas as já vistas 
até então na nossa 
trajetória , foi muita 
rica e teve como princi-
pal contribuição a vi-
são do quanto o con-
sumismo impacta na 

degradação do meio 
ambiente. 

Para quem perdeu a 
visita ao parque, vale a 
pena conhecer. 

Em “para saber mais” 
segue algumas leis am-
bientais citadas pelo 
professor durante a pa-
lestra. 

A galera do grupo 
“fotografia” registrou o 
passeio em fotos bem 
legais que estão no fa-
cebook do grupo ,vale 
conferir . 

A visita ao parque do 
Carmo foi muito agradá-
vel, conhecemos a his-
tória do parque e visita-
mos as áreas mais im-
portantes. 

Houve também uma 
palestra com o profes-
sor Ricardo Lopes que  
teve sua fala baseada 
em três eixos principais: 
população, recursos 
naturais e poluição. 

Lopes falou da proble-
mática da geração do 
lixo nas cidades e o im-
pacto ambiental do des-
carte irresponsável des-
ses resíduos, colocando 
o consumismo como 
principal responsável 
pelo aumento de lixo e 
poluição no mundo, se-
gundo o professor, de-
vemos todos buscar 
formas racionais de con-
sumo “O pobre joga o 
lixo, única e exclusiva-
mente por falta de cons-
cientização de que isso 
é prejudicial é necessá-
rio um trabalho de ree-

ducação social, não bas-
ta retirar estas pessoas 
de situação de risco deve 
ser trabalho todo o lado 
social de convivência. O 
rico poluí por conta da 
ostentação do luxo.” Dis-
se o professor. 

Em um outro momento 
da palestra Lopes criticou 
a ação de penalização  
aplicada àqueles que 
poluem o meio ambiente 
pois , segundo ele , a 
resolução do problema 
não se resume no paga-
mento da multa, e sim 

Preservação de Recursos Naturais  
Palestra do dia 24/09/2011 ,visita guiada ao parque do Carmo 

 
 
 

II.princípio da carta da terra: 

 II. INTEGRIDADE ECOLÓGICA  
 

 Parque do Carmo 

A área do Parque do Carmo é 
superior a 15 milhões de m². O 
parque foi originalmente uma 
antiga fazenda do século XIX. 
O bosque tem aproximadamen-
te 6 mil árvores, entre cerejei-
ras e eucaliptos. Tem churras-
queiras, quiosques, lagos natu-
rais e diversas espécies de 
animais.  

      
  

 

   

 

 Agenda  

01/10– Maria Stela e Már-

cia Guerra. 

A professora Maria Stela Graci-
ani apresentará o tema 
"Participação e mobilização 
social" e a professora Márcia 
Guerra conduzirá a oficina 
"Participação, articulação social 

e os espaços democráticos". 

 

Informativo semanal elaborado pelo Grupo Roteiro: facilitadora Renata Martins Pappalardo contato: renatapappalardo@yahoo.com.br 

         Professor Dr. Ricardo Lopes 

Imagem: grupo Fotos  



“. Administrar o uso de recursos renováveis como água, solo, produtos 

florestais e vida marinha de forma que não excedam às taxas de 

regeneração e que protejam a saúde dos ecossistemas.” 

Carta da terra 

Bibliografia mencionada pelo Professor: Luiz Ladislau Dowbor  aula dia 03/09/2011 

  

Responsáveis  

Para saber mais  

Lei 9.605 – Crimes ambientais 

http://www.bioatlantica.org.br/Lei%209605_98%20Lei%20de%20Crimes%20Ambientais.pdf 

6.514/2008 – Lei Federal 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2008/Decreto/D6514.htm 

Parque do Carmo  

http://www.saopaulo.sp.gov.br/es/conhecasp/turismo_parques_carmo.php 

 Navegar 

Equipe roteiro  

Projeto Educação para a Sustentabilidade,criado e coordenado pelo NEATS da PUC-SP-neatsfema@pucsp.br 

Camila Pereira Jacob de Olivei-

ra.camilapjo@gmail.com  

Guilherme Carandina Lo-
pes.lopesgc@pucsp.br  

Ivo da Silva   
ivocarelli@yahoo.com.br  

Janaína Almeida de Pina Rodri-
gues 
janarodriguescv@yahoo.com.br  

Janaina Rute da Silva Dourado 
janainarute@hotmail.com 
 

Renata Martins Pappalardo 
renatapappalardo@yahoo.com.br  

coordenador geral do projeto 
 

Prof. Dr. Luciano A. Prates 
Junqueira  

 Professores: 

Prof. Dr. Ladislau Dowbor 

Prof. Dra. Maria Stela Santos 
Graciani 

Prof.ª Maria de Fátima D. C. 
Alexandre 

Prof.ª Maria Magdalena Vila 
Uribe (Magda Vila) 

Professores convidados 

Pesquisadores e voluntários do 
NEATS. 

Monitores: 

Prof.Áureo  Magno Gaspar Pin-
to. 

Cíntia Bincoleto Fazion. 

Pedro Emilio Pinheiro Acciari 

Projeto educação para 
a sustentabilidade  

Equipe do Projeto 

Endereço:http://www.pucsp.br/educasustentabilidade  

Para ver fotos das aulas acesse a pagina no facebook criada pelo grupo de foto-

grafia.  


