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Reunião do Conselho do Monumento Natural dos Morros do Pão de Açúcar e da Urca 
Data: 31/10/2014 
Local: Prédio do Instituto de Biociências da UNIRIO – Urca. 
Horário: 10h06min 
 
 
 
Presentes: 

CONSELHEIROS 
 

INSTITUIÇÃO NOME 

SMAC Marcelo Barros de Andrade 

CPRM Alan Dussel Schiros 

ECEME Carlos Alberto Lima 

UNIRIO Laura Jane Moreira Santiago 

ACTA 
Marcelo Paula de Castro Silva 

Rodrigo Moscoso T. Fernandez 

AGUIPERJ Raphael Raine Forni 

AMOUR 
Valéria Grynberg 

Mara Lúcia Paquelet Pereira 

CCAPA 
Roberta Campelo Pena 

Diego Scofano Mora Mello 

FEMERJ Waldecy Mathias Lucena 

GAE Patrícia Rocha 

UEB / RJ 
Alexandre Pimenta 

André Sá 

 
CONVIDADOS 

 

INSTITUIÇÃO NOME 

CCAPA 
Nelson Araújo Cardoso Filho 

Giuseppe Pellegrini 

UNICAEN Guilherme Borges da Costa  

PÃO DE AÇÚCAR VERDE Domingos Sávio Teixeira 

HELISUL/HELISIGHT Luís Carlos Munhoz da Rocha 

 
 
 
 
PAUTA: 
 
1. Apresentação dos trabalhos da Câmara Técnica de Comunicação. 
2. Assuntos Gerais. 
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1. Apresentação dos trabalhos da Câmara Técnica de Comunicação. 
 

Marcelo (SMAC) iniciou a reunião passando a palavra para Guilherme começar a 
apresentação. 

 
Guilherme (UNICAEN) apresentou de forma sintética o produto das reuniões da câmara. 

Explicou também a dinâmica de trabalho desta câmara e seu objetivo principal: a criação de uma 
ferramenta de comunicação do Conselho com a comunidade como forma em benefício do 
Monumento Natural. 

 
Dinâmica de Trabalho da Câmara Técnica de Comunicação: 

 
A câmara, criada e aprovada na última reunião deste Conselho, se reúne quinzenalmente de 

maneira presencial. Alguns integrantes contribuem apenas virtualmente, por e-mail ou por 
WhatsApp. Esta forma de comunicação também é utilizada pelos demais integrantes da Câmara 
nos lapsos entre as reuniões, ou seja os membros da câmara estão praticamente o tempo todo 
em contato uns com outros. Além da parte operacional também foram discutidas nas reuniões 
assuntos de caráter filosófico como por exemplo: o porquê da criação de uma ferramenta de 
comunicação, quais os interesses de cada instituição integrante da câmara, como manter a 
câmara ativa e produtiva a longo prazo etc. Também foram definidas as divisões de tarefas, 
redistribuição das atividades para cada integrante, definição entre Blog e site etc. A câmara 
decidiu que seria melhor a criação de um Blog ao invés de site. Definido o tipo de ferramenta de 
comunicação foram analisados diferentes blogs de Unidades de Conservação pelo Brasil para 
que baseado neles adotássemos um modelo de estilo estético e funcional para o nosso Blog. A 
Câmara definiu também que os textos produzidos não seriam publicados e nem divulgados antes 
de uma edição coletiva entre os membros da câmara.  

 
Guilherme (UNICAEN) lembrou sobre a dificuldade de alguns membros da Câmara em 

participar efetivamente dela, mesmo de forma virtual. 
 
Marcelo (SMAC) aproveitou o tema levantado por Guilherme e propôs a reformulação da 

composição. Perguntou aos membros da Câmara (Laura Jane e Waldecy) presentes à reunião 
se ainda teriam interesse em permanecer e se de fato conseguiriam participar, e que ficassem a 
vontade para decidir. Laura e Waldecy, responderam positivamente pela permanência e se 
comprometeram a participar de forma efetiva, sendo que Waldecy virtualmente. Mauro Pazzini 
e Genésio Gregório foram mantidos também por não estarem presentes à reunião. Serão 
comunicados pela Câmara para decidirem por suas permanências.   

Depois de resolvida, em parte, a questão da composição da Câmara, Marcelo apresentou ao 
Conselho Domingos Sávio Teixeira, idealizador do Projeto Pão de Açúcar Verde e grande 
parceiro do Monumento Natural. Sávio é adotante de uma área dentro do MoNa e faz há mais 
de 11 anos um trabalho voluntário de recuperação ambiental nesta área. Após a apresentação, 
Marcelo propôs a entrada de Sávio na Câmara técnica, pois além de ser um grande parceiro e 
conhecedor da Unidade ele também poderá contribuir com sua larga experiência de criação e 
moderação de Blogs. 

 
A proposta foi levada ao conselho que aprovou por unanimidade a nova composição. 
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Sávio (PÃO DE AÇÚCAR VERDE) questionou o porquê da criação de um Blog e não de um 

Site. 
 
Guilherme (UNICAEN) respondeu que sites tem um custo, são pagos e a Unidade não tem 

orçamento para custear um site. A ideia é criarmos um Blog esteticamente com características 
de site. Outra vantagem é a autonomia que a Câmara e o Conselho terão.  

 
André (UEB) reforçou dizendo que atualmente os Blogs já possuem ferramentas e recursos 

que os fazem ter características de Sites com a grande vantagem de serem gratuitos e de 
simples edição.  

 
Waldecy (FEMERJ) questionou sobre quem faria a atualização e alimentação das 

informações do Blog. 
 
Guilherme (UNICAEN) respondeu que seria a própria Câmara Técnica. Salientou também 

que o Blog será não só uma ferramenta de comunicação, mas também uma importante 
ferramenta de gestão. Informou que no Blog constará informações sobre por exemplo: regras de 
conduta para os visitantes, procedimentos para obter autorizações de pesquisa e filmagem com 
os documentos disponíveis para downloads etc. A expectativa é que essas informações facilite e 
agilize as ações de gestão da Unidade. 

 
Marcelo (SMAC) Lembrou ainda que além de uma importantíssima ferramenta de gestão o 

Blog também fortalecerá elo de ligação entre o Conselho e o Plano de Manejo. Será um 
instrumento de apropriação do Plano de Manejo por todos (Gestão e Conselho). Pois, a grande 
maioria das informações que estará no Blog será retirada do Plano de Manejo o que fará com 
que todos os envolvidos na alimentação e atualização dessas informações estejam em contato 
permanente com o Plano. Essa apropriação promoverá um envolvimento e um conhecimento 
ainda maior de todos e subsídios para uma futura revisão do Plano. 

 
Diego (CCAPA) sugeriu a colocação de avisos de advertência sobre a proibição da prática de 

Rapel em algumas áreas do MoNa, visando desestimular essa prática. 
 
Sávio (PÃO DE AÇÚCAR VERDE) salientou a importância de informações de advertência 

como esta tem que ser colocado numa posição em destaque no Blog. 
 
Estas e outras sugestões pontuais sobre layout do blog como tamanho e cor de fonte, 

posicionamento de alguns tópicos etc. foram anotados pelo membro da Câmara Técnica, 
Roberta (CCAPA).  

 
Encerrando a pauta segue a definição da composição da Câmara Técnica de 

Comunicação e o calendário de reuniões: 
 

COMPOSIÇÃO: 
 

Marcelo Andrade (SMAC), Guilherme Borges (UNICAEN), André Sá (UEB), Laura Jane 
(UNIRIO), Mauro Pazzini (IPHAN), Waldecy Lucena (FEMERJ), AMOUR (Mara Lúcia Paquelet), 
Roberta Penna (CCAPA) e Domingos Sávio (PÃO DE AÇÚCAR VERDE). 

 
CALENDÁRIO: 

07/11 (SEXTA-FEIRA); 19/11 (QUARTA-FEIRA) E 05/12 (SEXTA-FEIRA) 
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2. Assuntos Gerais. 

 
Valéria (AMOUR) Distribuiu exemplares da publicação AMOUR Informa edição de outubro na 

qual dá destaque à inauguração da Feira Orgânica feita pela SEDES – Secretaria Municipal de 
Desenvolvimento Econômico Solidário. A feira acontece às quintas-feiras de 7h as 13h na Praça 
Pasteur (entre a UNIRIO e a CPRM). Outro destaque da publicação é sobre Sítio Rio Paisagem 
Cultural, onde a Urca é zona de amortecimento e o Pão de Açúcar é Unidade de Patrimônio da 
Humanidade instituído pelo Decreto Municipal no 35.879/12. Então a AMOUR vem pedir apoio 
Conselho para a implantação do Pão de Açúcar como UPH conforme o decreto n 35.879/12 no 
sentido de preservar e proteger deste sítio do Patrimônio Mundial da Humanidade. 

 
O conselho sempre estará disposto a apoiar qualquer ação que vise a proteção e preservação 

do Pão de Açúcar e do próprio bairro da Urca, mas conforme infirmado na publicação a AMOR já 
mantém avançados entendimentos com os órgãos responsáveis e a solicitação de implantação já 
foi encaminhada à SEOP - Secretaria de Ordem Pública, um desses órgãos responsáveis. Então 
o Conselho aguardará o desdobramento dessa reivindicação. 

 
Coronel Lima (ECEME) Informa que situação da autorização da construção da guarita está 

caminhando dentro da ECEME mas ainda vai demorar. Justificou que isso faz parte da 
burocracia da maioria dos órgãos públicos. O documento enviado pela Gestão do MoNa, 
solicitando a autorização foi encaminhado à 1a Região Militar que é o setor competente para 
decidir sobre o patrimônio do Exército. Há a possibilidade deste documento ser encaminhado 
para Brasília à Secretaria de Patrimônio do Exército, o que faria demorar mais o processo de 
autorização. 

 
Marcelo (SMAC) informou sobre a situação do processo que corre no IPHAM sobre a 

autorização da construção das instalações de apoio à gestão do MoNa. Segundo informações 
que obteve no IPHAN o processo está tramitando e ainda não há uma resposta conclusiva, mas 
entrará em contato com nosso Conselheiro Mauro Pazzini para obter informações mais 
detalhadas. Aproveitou também para cobrar das instituições do conselho a documentação para 
efetivar de fato a nova composição do conselho e falou sobre a dificuldade em manter a 
paridade entre os órgãos Públicos e Sociedade Civil, pois hoje temos mais instituições da 
Sociedade Civil.  

 
 
 
 

 
Assim às 11h45min foi encerrada a reunião. 

 
 


