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Reunião do Conselho do Monumento Natural dos Morros do Pão de Açúcar e da Urca 
Data: 01/04/2016 
Local: Prédio do Instituto de Biociências da UNIRIO – Urca. 
Horário: 10h35min 
 
Presentes: 

 

CONSELHEIROS 

INSTITUIÇÃO NOME 

SMAC 
Marcelo Barros de Andrade 

Ricardo Castelo Branco Jorge 
ECEME Carlos Alberto de Lima 
UNIRIO Laura Jane Moreira Santiago 
AMOUR Valéria de Almeida Grynberg 

CCAPA 
Diego Scofano Mora Mello 
Roberta Campelo Pena 

GAE Patrícia Rocha 
UEB / RJ André Sá 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

PAUTA: 
 
1 – Ações preventivas de segurança para visitação no MoNa durante as Olimpíadas 
2 – Comemoração dos 10 anos do MoNa na ATM 2016 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CONVIDADOS 

INSTITUIÇÃO NOME 

GDA 
José Ribamar dos Santos Caires 

Robledo Andrade de Oliveira 

CCAPA 
Nelson Cardoso 

Ricardo Marques 

AGUIPERJ Flávio Carneiro 
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1 – Ações preventivas de segurança para visitação no MoNa durante as Olimpíadas 
 
Marcelo (SMAC) iniciou a reunião informando que este ponto de pauta foi solicitado pela CCAPA através 
do seu setor de segurança, devido a informações obtidas pelo próprio responsável da segurança, 
Coronel Ricardo Marques, que antes mesmo de ser contratado pela CCAPA participava de reuniões da 
cúpula de segurança da organização dos Jogos Olímpicos. Mesmo não participando mais destas 
reuniões, ainda mantém contato com esses atores de segurança e obteve informações de possíveis 
ameaças a ataques terroristas na Área do MoNa.  
 
Coronel Ricardo (CCAPA) informou que tanto o Corcovado (PNT) como o Pão de Açúcar (MoNa) foram 
identificados pelos órgãos de segurança responsáveis pelo planejamento da segurança das Olimpíadas 
como pontos de riscos para possíveis ataques terroristas pela visibilidade que essas áreas dariam caso 
fossem atacadas por grupos terroristas. Apresentou imagens das vulnerabilidades de acesso ao MoNa e 
ao próprio complexo turístico da CCAPA. Sugeriu um alinhamento entre os atores locais para realizarem 
ações conjuntas preventivas de segurança. Informou também que a CCAPA já está tomando as medidas 
preventivas de segurança, na qual o ponto principal será o controle de acesso às entradas oficiais do 
Complexo Turístico como também os acessos vulneráveis. Será utilizado portais detectores de metais e 
também haverá revistas nesses acessos, dentre eles o portão do final da Trilha do Morro da Urca. 
 
Marcelo (SMAC) lembrou da Jornada Mundial da Juventude como exemplo de ação conjunta bem-
sucedida entre os atores do Conselho: Gestão do MoNa, GDA, CCAPA, INEA (Guarda-Parque), Escoteiros 
e ECEME no controle de acesso à Trilha do Morro da Urca.     
 
Patrícia (GAE) sugeriu que fosse instalado também um portal detector de metais na entrada da Pista, já 
que o portão no final da Trilha não é a única possibilidade de acessar o morro da Urca. Destacou as vias 
de escalada que dão acesso ao morro poderia ser utilizado por esses possíveis terroristas caso 
percebessem a dificuldade de entrar por esse acesso principal. Para ela o detector na entrada da Pista 
seria mais um obstáculo para dificultar a entrada destes indivíduos.  
 
Diego (CCAPA) justificou a não instalação deste equipamento na Pista por não ser área de 
responsabilidade da empresa. A área é de responsabilidade da SMAC. 
 
Marcelo (SMAC) ressaltou que para definir qualquer ação que seja de responsabilidade da Gestão do 
Mona, deveria ser repetida a estratégia utilizada na JMJ em 2013. Propôs então uma reunião específica 
com os atores ligados a segurança, conforme realizada em 2013. 
 
Subinspetor Caires (GDA) lembrou que o Brasil não tem a cultura de ação e reação. Informou que até o 
momento não foi chamado para nenhuma reunião de segurança e neste sentido ressaltou a sua 
preocupação com a situação.  
 
Flávio (AGUIPERJ) questionou sobre o acesso ao Pão de Açúcar e da Trilha da Urca, pois como 
profissional de escalada ele tem recebido muitos contatos de potenciais clientes perguntando se ele vai 
operar guiando escaladas no período das olimpíadas. Destacou que precisa dessas informações para 
planejar suas atividades. 
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Marcelo (SMAC) informou que ainda não tem como dar essa resposta antes da reunião específica com 
os atores ligados à segurança. Afirmou que a única decisão fechada era a da CCAPA em controlar os 
acessos da empresa. Informou que, a priori, a única chance de restringir totalmente o acesso ao MoNa 
seria através de uma ordem das forças de segurança devido a um alto risco de ameaça identificado.  
 
Valéria (AMOR) relatou que em todos os grandes eventos na Urca os órgãos responsáveis pelo 
ordenamento e fiscalização colocam todo seu efetivo a disposição das áreas turísticas, esquecendo 
completamente da área residencial. Destacou que a Urca não se restringe as áreas turísticas. 
Reivindicou a presença da AMOUR nessas reuniões. 
 
 
 

Encaminhamentos: 
 
Marcelo (SMAC) comprometeu-se a convidar os seguintes atores para a reunião específica de 
segurança: CCAPA, ECEME, IME, CCFEx/FSJ, EGN, CPAM/PM, 2º BPM, BPTur, GDA, GAT para o dia 14/04 
às 10h na ECEME. 
 
2 – Comemoração dos 10 anos do MoNa na ATM 2016. 
 
Roberta (CCAPA) apresentou a nova versão do site produzindo pela Câmara Técnica (CT) de 
Comunicação do Conselho. Destacou a participação do decisiva do Designer Lucas que vem trabalhando 
de forma voluntária, pois não é conselheiro, e transformou radicalmente todo o layout do site. Passou o 
link do site: www.monapaodeacucar.wix.com/monumentonatural e comprometeu-se também passar a 
todos por e-mail. Lembrou também que este ano o MoNa completa 10 anos e que esse fato seria uma 
ótima oportunidade de divulgação da Unidade. Informou que que dentro da CT de Comunicação foram 
criados dois Grupos de Trabalho (GT) para desenvolver e cuidar dos seguintes temas: 1) Comemoração 
dos 10 anos do MoNa e 2) para auxiliar a Gestão nas reuniões do Conselho. Relatou que a CT de 
Comunicação identificou algumas oportunidades de comemorar os 10 anos do Mona e que uma delas 
seria a ATM – Abertura de Temporada de Montanhismo, que será realizada nos dias 30/04 e 01/05 na 
Praça General Tibúrcio.  Informou que a organização do evento ofereceu um Stand e um espaço para 
apresentar conteúdos sobre a Unidade, destacando os 10 anos. Aproveitou também para apresentar as 
sugestões de ações a serem realizadas na ATM para serem aprovadas pelo Conselho e convidar os 
demais conselheiros, que não participam da CT, para fazerem parte do GT dos 10 anos, a fim de 
assumirem a responsabilidade de desenvolver estas ações. 
 
 
 

Ações a serem realizadas durante a ATM: 
 

Mutirão de Reflorestamento (Responsável: Sávio ou Henrique do CERJ), Mutirão de limpeza do costão 
da Pista Cláudio Coutinho (sem responsável, talvez alguém do CERJ), Palestra sobre o manejo da Trilha 
do Morro da Urca (Responsável: Marcelo e Roberta), Conduta Consciente em Áreas Naturais aos 
usuários da Trilha do Morro da Urca (Responsável: Escoteiros). 
 
 

http://www.monapaodeacucar.wix.com/monumentonatural
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Roberta (CCAPA) finalizou informando que as instituições conselheiras interessadas a ingressarem no 
GT dos 10 anos para assumirem algumas das ações sugeridas ou propor outras ações estão convidadas a 
participarem da próxima reunião da CT de Comunicação que será no dia 15/04 às 9h no Morro da Urca. 
 
 
Assim às 12h20 min foi encerrada a reunião. 

 
Próxima reunião será no dia 03/06/2016 


