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Dia da Montanha Limpa: O Dia da Montanha Limpa é uma ação de conservação das montanhas realizada 
simultaneamente em diversos locais da América Latina. Sob o “guarda-chuva” do Acesso PanAm, as 

Organizações Locais de Escalada promovem mutirões envolvendo a comunidade local na conservação da 
área de escalada e montanhismo. No Brasil, a organizadora é a Confederação Brasileira de Montanhismo e 

Escalada (CBME), através de seu Programa Adote uma Montanha (PAM).  

Informações Gerais 

Instituição Organizadora Local CPM – Clube Paranaense de Montanhismo 

Contato do Organizador (Nome do Ponto 

Focal/E-mail/Telefone) 

Simone Rodrigues  simone@marumby.tur.br – (41) 3672-
1704 

Descrição da Atividade 

Plantões com abordagem dos visitantes para orientações 
voltadas à educação ambiental, na portaria de acesso às 
trilhas do Parque. Plantões aos finais de semana. 

Inscrição (Período e procedimento) 
Permanente, via eletrônica por formulário, em: 
https://cpm.org.br/voluntariadopp  

Data da Atividade 
Todos os finais de semana (sábados e domingos) a partir 
de 07/09/2019. 

Horário da Atividade (Início e Fim)  08:00 às 18:00, nos sábados e nos domingos 

Local (Montanha/UC/Cidade/Estado)  
Portaria de entrada, Parque Estadual Pico Paraná, em 
Campina Grande do Sul/PR 

Perguntas Orientadoras 

Existem outros parceiros envolvidos, além do 

PanAm e da CBME? Informar se estão 

recebendo apoio financeiro para a realização da 

atividade. 

IAP – Instituto Ambiental do Paraná. Sem apoio financeiro. 

Estão utilizando alguma estratégica de 

comunicação para divulgar evento? Se sim, 

informar as formas de divulgação, se as logos 

dos parceiros estão sendo aplicadas e os canais 

utilizados.  

Sim. Internet, via banners e mensagens no site do 
Clube/FEPAM, Redes Sociais como Facebook, Whatsapp, 
Instagram. Logos dos parceiros aplicadas. 

O organizador irá disponibilizar materiais para a 

realização da atividade? Se sim, quais? Ex.: 

Sacolas, luvas, água etc.  

Pernoite autorizado na base, com disponibilização de 
camas, banheiros e estrutura para cozinhar. Água e café. 
Pranchetas e canetas, além de treinamento prévio aos 
plantões. 

Há alguma especificidade com relação ao 

público alvo? Ex.: Crianças ou apenas pessoas 

filiadas a alguma instituição.  

Maiores de 18 anos, com vacinação em dia, especialmente 
contra febre amarela. 

Qual é a quantidade esperada de participantes?  200 + ao longo do semestre. 

Será entregue algum tipo de brinde para os 

participantes? 
 Não. 

Haverá lista de presença?  Sim, com controle de escalas. 

Os participantes irão assinar um Termo de 

Autorização de Uso de Imagem? 
 Sim. 

Parabéns e obrigado por participarem do Dia da Montanha Limpa. Juntos somos mais fortes! Por favor, 

não deixem de elaborar um relatório após o evento. 





Dia da Montanha Limpa: O Dia da Montanha Limpa é uma ação de conservação das montanhas realizada 

simultaneamente em diversos locais da América Latina. Sob o “guarda-chuva” do Acesso PanAm, as 

Organizações Locais de Escalada promovem mutirões envolvendo a comunidade local na conservação da 

área de escalada e montanhismo. No Brasil, a organizadora é a Confederação Brasileira de Montanhismo e 

Escalada (CBME), através de seu Programa Adote uma Montanha (PAM).  

Informações Gerais 

Instituição Organizadora Local CPM – Clube Paranaense de Montanhismo e ICMBio 

Contato do Organizador (Nome do Ponto 

Focal/E-mail/Telefone) 

Rodrigo (ICMBio) - (41) 3452-6340 

Simone Rodrigues  simone@marumby.tur.br – (41) 3672-

1704 

Descrição da Atividade Mutirão, limpeza, sinalização e manejo da trilha 

Inscrição (Período e procedimento) 
Inscrições até 05/09/2019 – eletrônica, via site/formulário 

Google.  

Data da Atividade 07/09/2019 - sábado 

Horário da Atividade (Início e Fim) 08:00 às 18:00 

Local (Montanha/UC/Cidade/Estado)  
Torre da Prata – PARNA Saint-Hilaire/Lange – 

Guaratuba/PR  

Perguntas Orientadoras 

Existem outros parceiros envolvidos, além do 

PanAm e da CBME? Informar se estão 

recebendo apoio financeiro para a realização da 

atividade. 

Não. Nenhum apoio financeiro. 

Estão utilizando alguma estratégica de 

comunicação para divulgar evento? Se sim, 

informar as formas de divulgação, se as logos 

dos parceiros estão sendo aplicadas e os canais 

utilizados.  

Sim. Internet, via site do Clube/FEPAM, Redes Sociais, site 

do PARNA/ICMBio. Logos dos parceiros aplicadas. Canais: 

internet, via redes sociais (Facebook, Whatsapp, 

Instagram, sites do Clube e ICMBio) 

O organizador irá disponibilizar materiais para a 

realização da atividade? Se sim, quais? Ex.: 

Sacolas, luvas, água etc.  

Material descartável, como sacolas. Material para manejo 

e ferramentas. Seguro para os participantes da atividade. 

Há alguma especificidade com relação ao 

público alvo? Ex.: Crianças ou apenas pessoas 

filiadas a alguma instituição.  

Pessoas com boa capacidade física devido ao alto grau de 

exigência da trilha e com vacina contra febre-amarela em 

dia, por se tratar de área com incidência recente. 

Qual é a quantidade esperada de participantes? 20 (limitada, a pedido da administração do PARNA) 

Será entregue algum tipo de brinde para os 

participantes? 
Não. 

Haverá lista de presença? Sim. 

Os participantes irão assinar um Termo de 

Autorização de Uso de Imagem? 
Sim.  

Parabéns e obrigado por participarem do Dia da Montanha Limpa. Juntos somos mais fortes! Por favor, 

não deixem de elaborar um relatório após o evento. 





 

 

Espírito Santo 



 

 

Dia da Montanha Limpa: O Dia da Montanha Limpa é uma ação de conservação das montanhas realizada 

simultaneamente em diversos locais da América Latina. Sob o “guarda-chuva” do Acesso PanAm, as 

Organizações Locais de Escalada promovem mutirões envolvendo a comunidade local na conservação da 

área de escalada e montanhismo. No Brasil, a organizadora é a Confederação Brasileira de Montanhismo e 

Escalada (CBME), através de seu Programa Adote uma Montanha (PAM).  

Informações Gerais 

Instituição Organizadora Local Associação Capixaba de Escalada  

Contato do Organizador (Nome do Ponto 

Focal/E-mail/Telefone) 

Luciola Gomes Selia, local morro do Moreno, 

conselho@ace-es.org.br, 27 99531-9299 

Descrição da Atividade 
A ação irá compreender a limpeza das trilhas, pichações, e 

conscientização da preservação do meio ambiente. 

Inscrição (Período e procedimento) Se apresentar no local no dia e horário da ação  

Data da Atividade 14/09/2019 

Horário da Atividade (Início e Fim) 7:30 às 12hrs 

Local (Montanha/UC/Cidade/Estado)  Morro do Moreno, Vila Velha/ES 

Perguntas Orientadoras 

Existem outros parceiros envolvidos, além do 

PanAm e da CBME? Informar se estão 

recebendo apoio financeiro para a realização da 

atividade. 

Existem, são grupos voluntários para trabalho nessa ação  

sem apoios financeiros. 

Estão utilizando alguma estratégica de 

comunicação para divulgar evento? Se sim, 

informar as formas de divulgação, se as logos 

dos parceiros estão sendo aplicadas e os canais 

utilizados.  

A Divulgação iniciou em grupos de whatsapp e iniciará nas 

redes sociais. Buscaremos algum contato publicitários em 

mídias de jornal que tenham interesse em divulgar o 

evento. O logo dos parceiros estão no cartaz de 

divulgação e no projeto da ação.  

O organizador irá disponibilizar materiais para a 

realização da atividade? Se sim, quais? Ex.: 

Sacolas, luvas, água etc.  

Temos na Associação algumas luvas, máscaras, óculos de 

proteção, escovas de aço usadas e estamos buscando 

doações de outros produtos desses junto com sacos de 

lixo, luva simples, água mineral entre outros. 

Há alguma especificidade com relação ao 

público alvo? Ex.: Crianças ou apenas pessoas 

filiadas a alguma instituição.  

Não há especificação. Qualquer pessoa pode participar da 

ação. 

Qual é a quantidade esperada de participantes? 
Ultrapassar 500 pessoas considerando as abordagens dos 

que passarem pelo local no dia. 

Será entregue algum tipo de brinde para os 

participantes? 
 Não. 

Haverá lista de presença?  Sim. 

Os participantes irão assinar um Termo de 

Autorização de Uso de Imagem? 

Não foi gerado até o momento esse termo, mas pode ser 

providenciado, caso seja necessário. 

Parabéns e obrigado por participarem do Dia da Montanha Limpa. Juntos somos mais fortes! Por favor, 

não deixem de elaborar um relatório após o evento. 





 

 

Rio de Janeiro 



Dia da Montanha Limpa: O Dia da Montanha Limpa é uma ação de conservação das montanhas realizada 

simultaneamente em diversos locais da América Latina. Sob o “guarda-chuva” do Acesso PanAm, as 

Organizações Locais de Escalada promovem mutirões envolvendo a comunidade local na conservação da 

área de escalada e montanhismo. No Brasil, a organizadora é a Confederação Brasileira de Montanhismo e 

Escalada (CBME), através de seu Programa Adote uma Montanha (PAM). 

Informações Gerais 

Instituição Organizadora Local Centro Excursionista Brasileiro 

Contato do Organizador (Nome do Ponto 

Focal/E-mail/Telefone) 
Horacio Ragucci  +5521 99795-7236 

Descrição da Atividade 
Limpeza das trilhas e das praias selvagens de Guaratiba 

Inicialmente Praias do Perigoso, dos Buzios e do Meio 

Inscrição (Período e procedimento) 
Prancheta de atividades do CEB e mídias sociais até 

20/09/19 

Data da Atividade 21/09/2019 

Horário da Atividade (Início e Fim) Das 9:00 as 15:00 

Local (Montanha/UC/Cidade/Estado)  

Barra de Guaratiba, Rio de Janeiro - RJ 

Parque Estadual da Pedra Branca e Parque Natural 

Municipal de Grumari 

Perguntas Orientadoras 

Existem outros parceiros envolvidos, além do 

PanAm e da CBME? Informar se estão 

recebendo apoio financeiro para a realização da 

atividade. 

Centro Excursionista Brasileiro 

Movimento Trilha Transcarioca 

Clube Excursionista Guanabara 

Instituto Mangue Vivo 

Estão utilizando alguma estratégica de 

comunicação para divulgar evento? Se sim, 

informar as formas de divulgação, se as logos 

dos parceiros estão sendo aplicadas e os canais 

utilizados.  

Site e mídias do CEB, Facebook da Trilha Transcarioca e do 

Instituto Mange vivo 

Organizador irá disponibilizar materiais para a 

realização da atividade? Se sim, quais? Ex.: 

Sacolas, luvas, água etc.  

Sacos de Lixo 

Há alguma especificidade com relação ao 

público alvo? Ex.: Crianças ou apenas pessoas 

filiadas a alguma instituição.  

Não 

Qual é a quantidade esperada de participantes? 20 ou mais 

Será entregue algum tipo de brinde para os 

participantes? 
Estamos definindo 

Haverá lista de presença? Sim 

Os participantes irão assinar um Termo de 

Autorização de Uso de Imagem? 
Não 

Parabéns e obrigado por participarem do Dia da Montanha Limpa. Juntos somos mais fortes! Por favor, 

não deixem de elaborar um relatório após o evento. 





Dia da Montanha Limpa: O Dia da Montanha Limpa é uma ação de conservação das montanhas realizada 

simultaneamente em diversos locais da América Latina. Sob o “guarda-chuva” do Acesso PanAm, as 

Organizações Locais de Escalada promovem mutirões envolvendo a comunidade local na conservação da 

área de escalada e montanhismo. No Brasil, a organizadora é a Confederação Brasileira de Montanhismo e 

Escalada (CBME), através de seu Programa Adote uma Montanha (PAM).  

Informações Gerais 

Instituição Organizadora Local Centro Excursionista Brasileiro (CEB) 

Contato do Organizador (Nome do Ponto 

Focal/E-mail/Telefone) 

Pedro Bugim pedrinhobugim@gmail.com 

+5521986045940 

Descrição da Atividade Mutirão de limpeza da trilha do Morro da Urca 

Inscrição (Período e procedimento) 
Inscrições pelo site do CEB (www.ceb.org.br) até um dia 

antes da atividade 

Data da Atividade 21/09/2019 

Horário da Atividade (Início e Fim) 8h às 14h 

Local (Montanha/UC/Cidade/Estado)  Morro da Urca, Urca, Rio de Janeiro / RJ 

Perguntas Orientadoras 

Existem outros parceiros envolvidos, além do 

PanAm e da CBME? Informar se estão 

recebendo apoio financeiro para a realização da 

atividade. 

Poderá haver parceria com o Bondinho do Pão de Açúcar, 

com a cessão de camisetas promocionais e ingressos para 

sorteio. Ainda não temos uma definição. 

Estão utilizando alguma estratégica de 

comunicação para divulgar evento? Se sim, 

informar as formas de divulgação, se as logos 

dos parceiros estão sendo aplicadas e os canais 

utilizados.  

Divulgação por mídia eletrônica entre os associados do 

CEB e entre os presidentes dos clubes filiados à FEMERJ 

(Federação de Esportes de Montanha do Estado do Rio de 

Janeiro) 

Organizador irá disponibilizar materiais para a 

realização da atividade? Se sim, quais? Ex.: 

Sacolas, luvas, água etc.  

Sacolas plásticas para retirada do lixo 

Há alguma especificidade com relação ao 

público alvo? Ex.: Crianças ou apenas pessoas 

filiadas a alguma instituição.  

Evento focado nos associados do CEB, com algumas vagas 

disponibilizadas a convidados e ao parceiro (Bondinho) 

Qual é a quantidade esperada de participantes? Entre 30 e 50 pessoas 

Será entregue algum tipo de brinde para os 

participantes? 

Caso haja parceria com o Bondinho, poderão ser 

sorteados ingressos ao monumento 

Haverá lista de presença? Sim 

Os participantes irão assinar um Termo de 

Autorização de Uso de Imagem? 
Sim, junto à lista de presença 

Parabéns e obrigado por participarem do Dia da Montanha Limpa. Juntos somos mais fortes! Por favor, 

não deixem de elaborar um relatório após o evento. 

 



Dia da Montanha Limpa: O Dia da Montanha Limpa é uma ação de conservação das montanhas realizada 

simultaneamente em diversos locais da América Latina. Sob o “guarda-chuva” do Acesso PanAm, as 

Organizações Locais de Escalada promovem mutirões envolvendo a comunidade local na conservação da 

área de escalada e montanhismo. No Brasil, a organizadora é a Confederação Brasileira de Montanhismo e 

Escalada (CBME), através de seu Programa Adote uma Montanha (PAM).  

Informações Gerais 

Instituição Organizadora Local Centro Excursionista Friburguense 

Contato do Organizador (Nome do Ponto 

Focal/E-mail/Telefone) 
Claudio cef@cef.com 22-998505392 

Descrição da Atividade Limpeza da trilha e cume da montanha 

Inscrição (Período e procedimento) 
Inscrição pelo site www.cef.org.br até dia 20/09/2019 25 

vagas 

Data da Atividade  21/09/2019 

Horário da Atividade (Início e Fim)   

Local (Montanha/UC/Cidade/Estado)    

Perguntas Orientadoras 

Existem outros parceiros envolvidos, além do 

PanAm e da CBME? Informar se estão 

recebendo apoio financeiro para a realização da 

atividade. 

Não 

Estão utilizando alguma estratégica de 

comunicação para divulgar evento? Se sim, 

informar as formas de divulgação, se as logos 

dos parceiros estão sendo aplicadas e os canais 

utilizados.  

Facebook, Instagram e site do CEF 

rganizador irá disponibilizar materiais para a 

realização da atividade? Se sim, quais? Ex.: 

Sacolas, luvas, água etc.  

Sacolas e luvas 

Há alguma especificidade com relação ao 

público alvo? Ex.: Crianças ou apenas pessoas 

filiadas a alguma instituição.  

Aberta a população 

Qual é a quantidade esperada de participantes?  25 

Será entregue algum tipo de brinde para os 

participantes? 
Não 

Haverá lista de presença? Sim 

Os participantes irão assinar um Termo de 

Autorização de Uso de Imagem? 
Não 

Parabéns e obrigado por participarem do Dia da Montanha Limpa. Juntos somos mais fortes! Por favor, 

não deixem de elaborar um relatório após o evento. 

 



Dia da Montanha Limpa: O Dia da Montanha Limpa é uma ação de conservação das montanhas realizada 
simultaneamente em diversos locais da América Latina. Sob o “guarda-chuva” do Acesso PanAm, as 

Organizações Locais de Escalada promovem mutirões envolvendo a comunidade local na conservação da 
área de escalada e montanhismo. No Brasil, a organizadora é a Confederação Brasileira de Montanhismo e 

Escalada (CBME), através de seu Programa Adote uma Montanha (PAM).  

Informações Gerais 

Instituição Organizadora Local Grupo Excursionista Agulhas Negras - GEAN 

Contato do Organizador (Nome do Ponto 

Focal/E-mail/Telefone) 
Igor Spanner (contato@gean.org.br - (24) 99837-5032) 

Descrição da Atividade 
Realização de excursão à Verruga do Frade, no Parque 
Nacional da Serra dos Órgãos (PNSO), em Teresópolis/RJ, 
com promoção de coleta de lixo e limpeza da montanha. 

Inscrição (Período e procedimento) 
Efetuar contato com o clube pelo e-mail 
contato@gean.org.br. 

Data da Atividade 21/09/2019 

Horário da Atividade (Início e Fim) Das 6 h às 18 h 

Local (Montanha/UC/Cidade/Estado)  
Verruga do Frade, no Parque Nacional da Serra dos Órgãos 
(PNSO), em Teresópolis/RJ. 

Perguntas Orientadoras 

Existem outros parceiros envolvidos, além do 

PanAm e da CBME? Informar se estão 

recebendo apoio financeiro para a realização da 

atividade. 

Não há outros parceiros envolvidos. Não há recebimento 
de apoio financeiro. 

Estão utilizando alguma estratégica de 

comunicação para divulgar evento? Se sim, 

informar as formas de divulgação, se as logos 

dos parceiros estão sendo aplicadas e os canais 

utilizados.  

A iniciativa está sendo divulgada nos canais de 
comunicação e mídias sociais do clube. 

Organizador irá disponibilizar materiais para a 

realização da atividade? Se sim, quais? Ex.: 

Sacolas, luvas, água etc.  

Todo o material para a realização da atividade será 
angariado pelos próprios voluntários do clube. 

Há alguma especificidade com relação ao 

público alvo? Ex.: Crianças ou apenas pessoas 

filiadas a alguma instituição.  

O público-alvo principal são os associados e membros do 
clube, sendo aberto a qualquer pessoa interessada em 
participar, desde que tenha condições físicas para tal. 

Qual é a quantidade esperada de participantes? Estimativa de 10 participantes. 
Será entregue algum tipo de brinde para os 

participantes? 
Não definido ainda. 

Haverá lista de presença? Sim. 

Os participantes irão assinar um Termo de 

Autorização de Uso de Imagem? 
Se for necessário sim. 

Parabéns e obrigado por participarem do Dia da Montanha Limpa. Juntos somos mais fortes! Por favor, 

não deixem de elaborar um relatório após o evento. 



 

 

Minas Gerais 


