Ofício n° 0017 / ACTA-RJ
Rio de Janeiro, 19 de maio de 2015.
Ao Srs. Representantes da Desbravando Rio, Luiz Gama e Miguel Cordoba

Assunto: Solicitação de reunião para alinhar a operação de rapel no
MoNa Pão de Açucar e Morro da Urca.
Sr.s, Luiz Gama e Miguel Cordoba,
Viemos através deste ofício solicitar à Desbravando Rio, que informe se opera o
rapel comercial nas faces do Morro da Urca ou Pão de Açúcar. Visto
que a atividade
de rapel comercial é vedada no local, estamos buscando
uma solução para que a
situação seja resolvida.

1. A Associação Carioca de Turismo de Aventura é uma entidade que representa os

empresários de turismo de aventura do estado do Rio de Janeiro. Composta por mais
de 25 associados, estamos fazendo 10 anos de atividade em setembro de 2015. A ACTA
é uma entidade formada por empresas prestadoras de serviços com produtos
relacionados ao turismo de aventura. A associação também engloba entidades
colaboradoras e guias de turismo autônomos atuantes no setor. O principal objetivo da
associação é desenvolver o Turismo de Aventura no Estado do Rio de Janeiro. Apoiamos
as empresas do segmento de aventura no Estado para tornar a região um destino
referência neste segmento. E por fim, a missão da entidade é estabelecer o Rio de
Janeiro como um pólo mundial de Turismo de Aventura.

2. A entidade tem atuação no Conselho Consultivo do MoNa Pão De Açúcar e Morro da

Urca há vários anos e o Sr. Gestor do Parque Marcelo Barros nos solicitou que fossem
informados os grupos comerciais de rapel sobre a atividade ser em desacordo com o
Plano de Manejo da Unidade de Conservação.

3. Desta forma o Sr. Marcelo Castro, presidente da Associação Carioca de Turismo de

Aventura faz o convite para que nos reunamos para que possamos ajustar esta questão
do rapel comercial na UC referida, visto que o Sr. Gestor do Parque está aberto a uma
discussão que solucione o problema gerado pelo rapel irregular dentro do MoNa Pão De
Açúcar e Morro da Urca.

4. Estamos portanto disponíveis nos telefones 21 3322-8765 ou 21 98734-0581 ou no email presidente@actarj.com.br.

Atenciosamente,
______________________________________
Marcelo P. Castro e Silva
Presidente ACTA – Associação Carioca de Turismo de Aventura

