Ofício n° 0021 / ACTA-RJ
Rio de Janeiro, 13 de novembro de 2015.
Do: Presidente da ACTA Associação Carioca de Turismo de Aventura
Ao Exmo. Ten. Cel. Sr. MAURO FLIESS DE CASTRO
Batalhão de Policiamento em Áreas Turísticas – Rio de Janeiro-RJ.
Assunto:
Ofício de Reconhecimento da ACTA – Associação Carioca de Turismo de Aventura.
Sr. Tenente Coronel,

1. Vimos atráves deste ofício reconhecer o trabalho ostensivo de patrulhamento em

trilhas do Batalhão de Policiamento em Áreas Turísticas. A retomada deste
patrulhamento já foi percebida pela sociedade.

2. A ACTA – Associação Carioca de Turismo de Aventura é uma entidade que
representa os empresários de turismo de aventura do estado do Rio de Janeiro.
E por conta dessa responsabilidade percebemos que a questão de segurança em
trilhas era importante.

3. Hoje já podemos perceber a mudança tanto nas trilhas de Unidades de

Conservação como o PN Tijuca, bem como em outras trilhas fora dos Parques.
Mesmo sabendo que ainda não chegamos ao que nos parece ideal em termos de
segurança para os caminhantes, esportistas ou turistas de natureza, existe hoje
um visível efetivo de diversos batalhões em trilhas como a da Pedra da Gávea e
Parque Lage.

4. Pensamos que estrategicamente a presença dos BPMs nas trilhas e montanhas é

muito importante. Eliminamos o fator surpresa somente a favor dos meliantes. E
desestimulamos uma área potencial de fuga que sempre foram as matas
cariocas. Agora com a popularização dos esportes de aventura e o turismo de
natureza se torna ainda mais importante termos um empoderamento da
sociedade nos ambientes naturais, que no final ajudará também no combate ao
trânsito de meliantes nas trilhas e quaisquer outras práticas ilícitas.

5. Reforçamos o oferecimento de nossa ajuda, principalmente ao recebermos

retorno via Ofício do CI.PMERJ/BPTUR/N°2242/15, onde nos é solicitado apoio
para trabalho conjunto com o 1° UPAm Pedra Branca. Nosso apoio seja ele
técnico ou mesmo de presença em trilhas em determinados dias, vem inclusive
de encontro ao propósito do nosso Grupo de Trabalho existente: GT Segurança e
Ordenamento em Trilhas. Algumas ações estão sendo pensadas, tais como uma
blitz educativa para os caminhantes e/ou turistas e também um sistema de
comunicação entre a ACTA e o Batalhão de Policiamento em Áreas Turísticas, por
exemplo.

6. Sendo assim ficamos à inteira disposição do BPTur para quaisquer ações

propostas no que tange a segurança e ordenamento em trilhas do Rio de Janeiro
e faremos o contato necessário juntos as UPAms através do TEN CEL PM André
Luis Araújo Vidal, de acordo com o ofício referido acima.

Atenciosamente,
_____________________________________________________
Marcelo Paula de Castro e Silva
PRESIDENTE - ACTA – Associação Carioca de Turismo de Aventura

