
Carta aberta sobre o MONA Pedra do Baú durante esse 
momento de Pandemia

Data base: junho de 2020.

Com o objetivo de buscar informações sobre as medidas de segurança referentes às 
atividades ao livre praticadas em São Bento do Sapucaí, foi realizada uma reunião na 
sexta feira dia 29/05/2020 com representantes das seguintes Secretarias: Turismo, Meio 
Ambiente, Saúde, Fundação Florestal e representantes de agências turísticas do 
município.

É importante ressaltar que o MONA Pedra do Baú continua fechado e ainda sem 
previsão de abertura, assim como os atrativos naturais públicos ou privados, áreas 
de lazer e recreação. Para mais detalhes veja o gráfico abaixo do PLANO SÃO PAULO, 
onde entramos na FASE 2 a partir do dia 01/06/2020.

A gestão executiva do município está em constante diálogo com a Fundação Florestal, 
com as agências locais e com praticantes de escalada para a criação de novas diretrizes 
de segurança que serão exigidas quando o parque reabrir.

O momento agora ainda é de preservação da nossa saúde e segurança, assim como das 
vidas dos proprietários dos picos de escalada.

Então pedimos mais um pouco de paciência da comunidade. Por ora, não volte a escalar.



Assinam essa carta aqueles que concordam totalmente ou em parte com as ideias acima, 
pois há muito o que se aprender nesse momento.

Você pode participar desse pacto conosco, assim como de novas iniciativas que facilitem 
com segurança a voltarmos para a escalada em São Bento do Sapucaí.

Pedimos que ajudem a divulgar esse documento e incluam seu nome "virtualmente" para 
que seja um representante dessas ideias, apesar de todas as diferenças que possamos 
ainda enfrentar enquanto coletivo. Desejamos melhores dias a todos.

Assinam esta carta: Ana Fujita, André Berezoski, Antônio Calvo, Arjuna Sundara, Camila 
Locks , Charlie Alves, Cláudio Brisighello, Dani Pinto, Daniel Cotelessa, Dênis Dimy 
Ramon, Eliseu Frechou, Fabrício Barbosa, João Alberto Goulart, Leandro de Oliveira 
Costa Pardal, Leonard Moreira, Mahira Braga, Marcio Bruno de Oliveira, Marco Aurélio 
Lelo, Maria Julia Busato, Nelson Barretta, Nívea Novaes, Paula Costa Manso, Yuri 
Hayashi.
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