São Paulo, 07 de Fevereiro de 2018
Ofício nº 001 /2018
Ref. Carta de intenções para criação de trilha permanente de mountain bike no Jardim Botânico
Excelentíssimo Senhor Prof. Dr. Luiz Mauro Barbosa
Diretor Geral do Instituto de Botânica
Secretaria do Meio Ambiente do Estado de São Paulo

A Aliança Bike – Associação Brasileira do Setor de Bicicletas vem manifestar interesse na transformação da
trilha de mountain bike, localizada em área do Jardim Botânico, em uma atração de uso contínuo e
permanente por frequentadores do Jardim, bem como por amadores e profissionais da prática do ciclismo modalidade mountain bike.
A trilha em questão foi mapeada e estruturada para a Copa Internacional de Mountain Bike (CIMTB), que
aconteceu durante a feira Brasil Cycle Fair1 entre os dias 22 e 24 de Setembro de 2017. Tratou-se,
outrossim, de uma ação inédita na cidade que congrega o meio número de praticantes desta modalidade
esportiva, que por essência se norteia pelos princípios da preservação e conservação ambientais e que, por
sua vez, estão alinhados com as diretrizes nacionais do Ministério do Meio Ambiente2.
A proposta que ora apresentamos como carta de intenção é a de tornar esta trilha - já mapeada, indicada e
utilizada durante o evento citado - como uma trilha permanente para utilização por praticantes do
mountain bike (MTB), através da gestão da própria Aliança Bike e cujos detalhes operacionais, legais e
contrapartidas serão acordados conjuntamente com a gestão do Instituto de Botânica.
Vimos, ainda, solicitar uma reunião presencial com a diretoria do Instituto de Botânica e com o gabinete da
Secretaria do Meio Ambiente para oficializar nossa intenção, bem como para apresentar o primeiro draft
deste inovador projeto.
Sobre a Aliança Bike:
Criada em 2003, a Aliança Bike é uma associação que reúne empresas e entidades que promovem o uso e a
cultura da bicicleta no Brasil. Acreditamos no poder transformador da bicicleta, por isto nosso propósito é
integrar pessoas e organizações para difundir a cultura da bicicleta e estimular o seu uso.
Nossa atuação impacta diretamente a sociedade civil, na medida em que os tópicos de atuação são
fundamentais para o desenvolvimento da bicicleta como meio de transporte, lazer e prática de atividade
física.

1

Para mais detalhes dos resultados desta ação, favor acessar o site www.brasilcyclefair.com.br.

2

O Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade - ICMbio, por exemplo, possui inúmeras publicações e
divulgações sobre o diálogo profícuo entre o uso de bicicletas, notadamente o mountain bike e o cicloturismo, com a
preservação e conservação da biodiversidade.
Ver em: http://www.icmbio.gov.br/portal/ultimas-noticias/20-geral/9034-8-trilhas-de-bike-para-quem-ama-pedalar-na-natureza
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Nossos projetos e ações são resultado de análises, pesquisas e conversas realizadas junto ao setor produtivo,
parceiros e associados, que já somam mais de 80. Entre os nossos projetos e ações, destacam-se:
-

Produção de pesquisas, estudos e indicadores sobre a cultura da bicicleta no Brasil, com
destaque para estudos sobre o complexo econômico da bicicleta;

-

Publicação de livros, cartilhas e materiais sobre a bicicleta no Brasil, como a série de livros “A
Bicicleta no Brasil” (2015 e 2018);

-

Promoção e fomento do ciclismo (amador e profissional), como o mountain bike, o BMX, o
ciclismo de estrada e o cicloturismo, através de artigos, publicações, levantamento de dados
e diálogos com o poder público para melhorar as condições de infraestrutura, apoio e
fomento a estas modalidades;

-

Segurança Pública, através de parceria com a SSP-SP para o desenvolvimento de políticas
para melhorar as condições de ciclistas e também do comércio varejista de bicicletas;

-

A Aliança Bike foi a criadora da Brasil Cycle Fair, maior feira da América Latina do setor de
bicicletas;

-

Diálogo com o poder público para ampliar o acesso de brasileiras e brasileiros à bicicleta,
através de políticas para o setor, de fomento à cultura da bicicleta.

Desde já agradecemos a atenção, colocando-nos à disposição.

Contato direto:
Daniel Guth
Coordenador de Projetos - Aliança Bike
(11) 3062-6471
(11) 94363-5757
daniel.guth@aliancabike.org.br

Atenciosamente,

Marcelo de Barros Dantas Maciel
Diretor-Presidente
Aliança Bike
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