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COMEMORAÇÃO	  DE	  15	  ANOS	  DA	  FEMERJ 

• Criação	  de	  uma	  logo	  comemora0va	  

• Produtos	  de	  merchandising	  com	  a	  logo	  
	  	  comemora0va:	  camisetas,	  adesivos	  
	  	  e	  ecobags	  

• Invasão	  de	  15	  anos	  em	  Salinas,	  
	  	  com	  par0cipação	  do	  CET,	  CEF,	  CEB,	  
	  	  CEC	  e	  CEG	  

• Festa	  de	  15	  anos 



2ª	  SEMANA	  BRASILEIRA	  DE	  MONTANHISMO 

Entre	  01	  e	  03	  de	  maio	  de	  2015,	  a	  FEMERJ	  
organizou	  a	  2ª	  SBM,	  com	  o	  tema:	  
Rio	  nas	  Montanhas:	  450	  anos	  de	  História.	  
	  
A	  comunidade	  brasileira	  de	  montanhistas	  
e	  admiradores	  do	  esporte	  se	  reuniu	  
na	  Urca	  (Rio	  de	  Janeiro)	  –	  um	  dos	  mais	  
importantes	  centros	  de	  escalada	  do	  país.	   



2ª	  SEMANA	  BRASILEIRA	  DE	  MONTANHISMO 

Foi	  realizada	  uma	  série	  de	  eventos	  para	  celebrar	  
o	  montanhismo	  brasileiro:	  
	  

• 	  Campeonato	  Brasileiro	  de	  Boulder	  
	  	  	  	  (45	  inscritos)	  

• 	  Prêmio	  Mosquetão	  de	  Ouro	  
	  	  	  (800	  pessoas)	  
	  

• 	  Cine	  Montanha	  na	  Praça	  
	  	  	  (800	  pessoas)	  

01	  a	  03	  de	  maio	  de	  2015 



2ª	  SEMANA	  BRASILEIRA	  DE	  MONTANHISMO 

• 	  3º	  Congresso	  Brasileiro	  de	  Montanhismo	  e	  Escalada	  
	  	  	  	  (150	  inscritos)	  

• 	  Workshops	  de	  técnica	  e	  segurança	  em	  escalada	  
	  	  	  (126	  par0cipantes)	  
	  

• 	  Oficinas	  de	  Aprimoramento	  Técnico	  
	  	  	  (165	  par0cipantes)	  
	  

• 	  Palestras	  de	  convidados	  
	  	  	  (650	  pessoas)	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

01	  a	  03	  de	  maio	  de	  2015 



2ª	  SEMANA	  BRASILEIRA	  DE	  MONTANHISMO 

• 	  Montanhismo	  Social	  
	  	  	  	  (810	  inscritos)	  

• 	  Curso	  de	  Route	  Se^er	  
	  	  	  (04	  par0cipantes)	  
	  

• 	  Homenagem	  aos	  Veteranos	  
	  

• 	  Exposição	  Rio	  nas	  Montanhas:	  
	  	  	  Montanhismo,	  Geologia	  e	  Sociedade	  
	  	  	  (200	  pessoas)	  
	  

• 	  Espetáculo	  Aranhas	  
	  	  	  (200	  pessoas)	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

01	  a	  03	  de	  maio	  de	  2015 



REALIZAÇÃO	  DE	  CAMPEONATOS	  DE	  BOULDER 

• 	  Etapa	  Única	  do	  Campeonato	  Brasileiro	  de	  Boulder	  
	  	  	  	  45	  atletas	  par0ciparam	  em	  uma	  estrutura	  de	  primeiro	  mundo,	  
	  	  	  	  sem	  precedentes	  na	  história	  de	  compe0ções	  no	  Brasil	  

• 	  Duas	  estapas	  do	  Estadual	  de	  Boulder	  
	  	  	  »Gravidade	  Zero,	  em	  Resende	  
	  	  	  »Centro	  de	  Escalada	  Limite	  Ver0cal,	  no	  Rio	  de	  Janeiro	  
	  

• 	  Apoio	  ao	  Campeonato	  Interclubes	  
	  	  	  organizado	  pelo	  Centro	  Excursionista	  Brasileiro	  (CEB)	  
	  

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  



ESTRUTURAÇÃO	  DA	  TRILHA	  TRANSCARIOCA 

• 	  Criação	  do	  Grupo	  de	  Trabalho	  de	  Trilhas	  de	  Longo	  
	  	  	  Percurso,	  com	  Horácio	  Ragguci	  como	  coordenador	  
• 	  Par0cipação	  na	  organização	  do	  2º	  Grande	  Mu0rão	  
	  	  	  da	  Trilha	  Transcarioca,	  com	  realização	  de	  ação	  
	  	  	  de	  manejo	  de	  exó0cas	  e	  fechamento	  de	  atalhos	  
	  	  	  na	  trilha	  do	  Morro	  da	  Urca	  
	  

• 	  Par0cipação	  da	  mesa	  de	  palestrantes	  para	  receber	  
	  	  	  a	  homenagem	  da	  Câmara	  de	  Vereadores	  à	  Transcarioca	  
• 	  Ar0culação	  com	  o	  Vereador	  Celso	  Lupparelli	  	  
	  	  para	  a	  designação	  de	  uma	  área	  de	  proteção	  ambiental	  (APA)	  
	  	  em	  locais	  onde	  a	  Transcarioca	  passa	  e	  que	  ainda	  
	  	  não	  são	  designados	  como	  unidades	  de	  conservação	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  



PRESENÇA	  EM	  UNIDADES	  DE	  CONSERVAÇÃO 

• 	  Par0cipação	  nos	  conselhos	  consul0vos	  
	  	  das	  seguintes	  unidades	  de	  conservação:	  
	  

	  	  	  	  »Parques	  Nacionais	  da	  Tijuca,	  Serra	  dos	  Órgãos	  e	  Ita0aia	  
	  	  	  	  »Monumento	  Natural	  das	  Cagarras	  
	  	  	  	  »Parques	  Estaduais	  da	  Pedra	  Selada,	  Três	  Picos,	  
	  	  	  	  	  	  Pedra	  Branca	  e	  Serra	  da	  Tiririca	  
	  	  	  	  »Parques	  Naturais	  Municipais	  da	  Paisagem	  Carioca	  e	  da	  Catacumba	  
	  	  	  	  »MONA	  Pão	  de	  Açúcar	  e	  MONA	  Pedra	  do	  Elefante	  
	  	  	  	  »Mosaico	  Carioca	  e	  Mosaico	  da	  Man0queira	  

• 	  Coordenação	  da	  Câmara	  Técnica	  de	  Esportes	  
	  	  do	  Parque	  Nacional	  da	  Tijuca	  
• Par0cipação	  da	  Câmaras	  Técnicas	  de	  Montanhismo	  
	  	  do	  Parque	  Nacional	  da	  Serra	  dos	  Órgãos	  e	  do	  Parque	  
	  	  Estadual	  da	  Serra	  da	  Tiririca	  



PRESENÇA	  EM	  UNIDADES	  DE	  CONSERVAÇÃO 

• 	  Acompanhamento	  da	  produção	  do	  Plano	  de	  Manejo	  
	  	  do	  Parque	  Estadual	  da	  Pedra	  Selada	  
• 	  Apoio	  à	  revisão	  do	  Regimento	  Interno	  do	  Conselho	  
	  	  Consul0vo	  do	  Parque	  Nacional	  de	  Ita0aia	  
• 	  Proposta	  de	  mudança	  no	  Decreto	  Nº	  30.031	  de	  10	  
	  	  de	  novembro	  de	  2008,	  que	  dispõe	  sobre	  a	  criação	  
	  	  dos	  Conselhos	  das	  Unidades	  de	  Conservação	  
	  	  do	  Município	  do	  Rio	  de	  janeiro,	  define	  sua	  composição,	  
	  	  as	  diretrizes	  para	  seu	  funcionamento	  e	  dá	  outras	  providências	  



PRESENÇA	  EM	  UNIDADES	  DE	  CONSERVAÇÃO 

• 	  Trabalho,	  em	  parceria	  com	  o	  Clube	  
	  	  	  Niteroiense	  de	  Montanhismo	  (CNM)	  
	  	  	  e	  Parque	  Estadual	  da	  Serra	  da	  Tiririca	  
	  	  	  para	  oferecer	  soluções	  para	  a	  trilha	  
	  	  	  do	  Costão	  de	  Itacoa0ara	  
	  

• 	  Par0cipação	  em	  mais	  de	  45	  reuniões	  
	  	  em	  conselhos,	  câmaras	  técnicas,	  
	  	  assembléias	  e	  reuniões	  extradordinárias	  



MONTANHISMO	  E	  TURISMO 

Com	  o	  intuito	  de	  aparar	  arestas	  com	  o	  setor	  
de	  turismo	  e	  garan0r	  a	  autonomia	  do	  montanhismo,	  
foram	  realizadas	  as	  seguintes	  ações:	  
	  
	  

• 	  Criação	  do	  Grupo	  de	  Trabalho	  Montanhismo	  e	  Turismo	  
	  	  	  Membros:	  
	  	  	  	  »Associação	  de	  Guias,	  Instrutores	  e	  Profissionais	  de	  Escalada	  
	  	  	  	  	  	  do	  Estado	  do	  Rio	  de	  Janeiro	  (AGUIPERJ)	  
	  	  	  	  »Sindicato	  Estadual	  dos	  Guias	  de	  Turismo	  do	  Rio	  de	  Janeiro	  	  
	  	  	  	  	  	  (SINDEGTUR)	  
	  	  	  	  »Associação	  Carioca	  de	  Turismo	  de	  Aventura	  (ACTA)	  
	  	  	  	  »Associação	  Brasileira	  de	  Empresas	  de	  Turismo	  e	  Aventura	  (ABETA)	  



MONTANHISMO	  E	  TURISMO 

	  

• 	  	  Par0cipação	  na	  1ª	  Conferência	  Estadual	  
	  	  	  	  de	  Turismo	  de	  Aventura	  e	  Ecoturismo,	  
	  	  	  	  promovida	  pelo	  SINDEGTUR	  
	  
• 	  Par0cipação	  massiva	  em	  reunião	  da	  ABNT	  
	  	  	  »	  Presença	  da	  FEMERJ,	  CBME,	  CEC,	  CEG	  e	  AGUIPERJ	  
	  	  	  »	  Barrada	  a	  proposta	  	  de	  criação	  de	  um	  Comitê	  
	  	  	  	  	  	  para	  lidar	  com	  uso	  público	  em	  unidades	  	  
	  	  	  	  	  	  de	  conservação	  
	  



DIRETORIA	  TÉCNICA 

Ações:	  
	  
• 	  Estruturação	  do	  Programa	  de	  manutenção	  
	  	  	  de	  Trilhas	  e	  Vias	  de	  Escalada	  
	  	  	  »Compra	  de	  310	  chapeletas	  e	  parabolts	  
	  	  	  	  »Compra	  de	  70	  grampos	  de	  0tânio,	  tendo	  sido	  doados	  20	  
	  	  	  	  	  	  	  para	  o	  Bananal	  (Parque	  Estadual	  da	  Serra	  da	  Tiririca)	  
	  	  	  
• 	  Criação	  do	  Sistema	  de	  Classificação	  
	  	  	  de	  Trilhas	  



DIRETORIA	  TÉCNICA 

• 	  Criação	  e	  revisão	  
	  	  de	  documentos	  
	  	  técnicos	  



FEMERJ,	  OS	  CLUBES	  E	  A	  COMUNIDADE 

• 	  Reunião	  aberta	  sobre	  as	  vias	  Ferratas,	  
	  	  	  com	  ênfase	  no	  CEPI	  
	  

• 	  Par0cipação	  na	  inauguração	  da	  sede	  
	  	  	  do	  Clube	  Niteroiense	  de	  Montanhismo	  
	  

• 	  Par0cipação	  da	  Abertura	  da	  Temporada	  
	  	  	  de	  Montanhismo	  de	  Petrópolis,	  Serra	  
	  	  	  dos	  Órgãos	  e	  Três	  Picos	  



• 	  Palestras	  em	  Cursos	  Básicos	  
	  	  	  de	  Montanhismo	  do	  CEB	  e	  CEC	  
	  

• 	  Papo	  de	  Montanha	  específico	  sobre	  
	  	  o	  trabalho	  da	  FEMERJ	  
• 	  Rea0vação	  do	  Info	  FEMERJ,	  um	  bole0m	  
sobre	  a	  atuação	  da	  FEMERJ	  
	  

• 	  Apoio	  ao	  Rio	  Boulder	  Fest	  

FEMERJ,	  OS	  CLUBES	  E	  A	  COMUNIDADE 



GESTÃO	  INTERNA 

• 	  	  Reuniões	  de	  diretoria	  para	  alinhamento	  
	  	  	  	  e	  visão	  estratégica	  da	  FEMERJ	  
	  

• 	  Compra	  de	  uma	  impressora	  para	  
	  	  	  a	  confecção	  das	  carteirinhas	  da	  FEMERJ	  
• 	  Criação	  de	  um	  sistema	  interno	  de	  gestão	  
	  

• 	  Revisão	  do	  Estatuto	  e	  aprovação	  
	  	  em	  assembleia	  



AÇÕES	  PONTUAIS 

• 	  Par0cipação	  em	  reuniões	  sobre	  
	  	  	  Segurança	  em	  Trilhas	  
	  	  	  »Parque	  Nacional	  da	  Tijuca	  
	  	  	  	  »Batalhão	  de	  Turismo	  da	  Polícia	  Militar	  



RESULTADO	  FINANCEIRO 
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RESULTADO	  FINANCEIRO 
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RESULTADO	  FINANCEIRO 
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Para saber mais: 

www.femerj.org 
info@femerj.org 

facebook/femerj 
 


