Rio de Janeiro, 15 de setembro de 2015
Ao Ilmo. Sr.
Cláudio Maretti
Presidente do ICMBio
EQSW 103/104, Bloco C, Complexo Administrativo
CEP: 70.670-350 – Brasília-DF
Assunto: apoio à ampliação do Parque Nacional da Chapada dos Veadeiros
Senhor Presidente,

Servimo-nos do presente para expressar o apoio da Confederação Brasileira de
Montanhismo e Escalada (CBME) à proposta de ampliação do Parque Nacional da Chapada
dos Veadeiros, em Goiás, que nesse momento se encontra em estudos nessa autarquia.
A CBME é uma entidade filiada à União Internacional de Associações de Alpinismo (UIAA) e
que representa os montanhistas (caminhantes e escaladores) brasileiros, ou seja, milhares
de esportistas espalhados por todo o país, que têm uma longa tradição de convívio e defesa
das áreas naturais protegidas brasileiras. Com efeito, para citarmos apenas alguns poucos
exemplos desse engajamento ambiental, já nos anos 30 os montanhistas cariocas se
empenharam na campanha pela criação do terceiro parque nacional brasileiro, o Parna Serra
dos Órgãos, bem como, bem mais recentemente, a criação do Parque Estadual dos Três
Picos, o maior de todo o estado do Rio de Janeiro – incluídos os federais. E a renhida luta
dos montanhistas pela preservação do Morro da Pedreira, em Minas Gerais, levou à criação
da APA homônima, que salvou da mineração aquele significativo maciço calcário.
Portanto, coerentes com a nossa história, defendemos, com entusiasmo, a proposta do
ICMBio de ampliar a área protegida de um parque que abrange expressiva amostra do bioma
Cerrado, bem como dos belos rios e afloramentos rochosos da região – locais, por sinal, que
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apresentam inúmeras oportunidades para a prática de nossas atividades, que representam
uma forma de uso indireto, ordenado e saudável de tais atrativos, de acordo com previsão
constante para a categoria “parque nacional” no SNUC. Sugerimos, inclusive, por oportuno,
que os novos limites propostos para o Parna Chapada dos Veadeiros incluam áreas com
elevado potencial de uso público que hoje estão sofrendo diversas ameaças de origem
antrópica, como Sertão Zen, Cataratas do Rio dos Couros, Veredas e Macacão, e
rogamos que esta sugestão seja considerada pelos técnicos que cuidam desta questão.
Naturalmente que, ao propormos tais inclusões, devido à inquestionável importância da
fauna, flora e paisagens destes sítios, pressupomos que isto não venha a implicar no seu
fechamento e na proibição do acesso e da prática do montanhismo e da escalada nelas aos
cidadãos; ou, então, que se ressuscite a danosa obrigatoriedade

da contratação de

condutores de visitantes ou monitores para isto, medida que gerou grandes transtornos à
administração daquela unidade de conservação no passado e que em boa hora foi revista
pelo ICMBio, esperamos que para sempre.
Estamos confiantes de que, assim, formaremos muitos defensores voluntários do Parna
Chapada dos Veadeiros, graças aos laços duradouros e profundos com as áreas selvagens
que os esportes ligados à natureza em geral, e o montanhismo em particular, proporcionam.
Sem mais para o momento, despedimo-nos,
Atenciosamente,

Renata B. Bradford
Presidente em Exercício – CBME
presidente@cbme.org.br
presidente@femerj.org
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