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Rio de Janeiro, 24 de Junho de 2019. 

 

 
Treinadores, ciclistas e triatletas frequentadores das APCC’s Aterro e 
Reserva, 
 
 
 Em reunião realizada no dia 19 de Junho com Cet-Rio e Guarda 
Municipal do RJ, decidimos pela suspensão da operacionalização das 
APCC’s do Aterro do Flamengo – Circuito Pedro Nikolay e da 
Reserva na Barra da Tijuca – Circuito Guilherme Paiva durante 
o mês de Julho. 
 
 Essa decisão foi baseada nos seguintes pontos abaixo, a saber: 
 
 1º) Histórico de baixo quórum de atletas utilizando a APCC Reserva às 
3º, 4º e 5º feiras, bem como a APCC Aterro às 4º feiras no período das 4am às 
5:30am; 
 
 2º) Início da estação de Inverno, que acarreta uma menor frequência nos 
treinos durante a madrugada por parte dos atletas devido a probabilidade de 
chuvas e temperaturas baixas; 
 
 3º) Início do período de férias escolares, que também contribui para uma 
menor utilização das APCC’s Aterro e Reserva devido a viagens de férias; 
 
 4º) Alto custo de operacionalização de fechamento das vias públicas não 
justificável, principalmente com efetivo e combustível, com base na baixa 
frequência da utilização das APCC’s no mês de Julho em anos anteriores. 
 
 Desde 2013 com a criação da APCC Aterro - Circuito Pedro Nikolay e 
posteriormente em 2014 com a criação da APCC Reserva - Circuito Guilherme 
Paiva, nós da CSC-RJ mantemos um diálogo harmônico e de respeito com os 
gestores públicos responsáveis pela operacionalização das Áreas de Proteção 
ao Ciclismo de Competição e, nesses últimos 6 anos, (tanto na gestão de 
Eduardo Paes quanto na atual de Marcelo Crivella), mantemos a mesma 
parceria com todos da equipe da Prefeitura do Rio de Janeiro. Por muitas 
vezes nossas demandas são atendidas e, da mesma forma, devemos estar 
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abertos às demandas realizados por eles, com esta suspensão temporária das 
APCC’s Aterro e Reserva durante o mês de Julho/2019. 
   
 Aproveitaremos essa suspensão dos treinamentos para solicitar a 
Secretaria de Conservação e/ou Secretaria de Meio Ambiente para verificar a 
possibilidade de, neste referido mês de Julho, tapar as dezenas de 
buracos/crateras existentes em ambas as vias (ida e volta) do Aterro do 
Flamengo. 
 
 E, por fim, gostaríamos de lembrar a todos que ainda estamos 
trabalhando para a criação da 3º APCC na Cidade do Rio de Janeiro, a APCC 
Porto – Circuito Marcos Hama, que funcionará aos Domingos e Feriados das 
6am às 9am na Região Portuária do Rio de Janeiro.  
 
 
Sendo assim, os treinamentos de ciclismo nas APCC’s Aterro e 
Reserva, irão retornar à normalidade na 5º feira dia 1º de 
Agosto de 2019. 
 
 
Desde já, agradecemos a compreensão de todos.  
 
Saudações, 
 
 
 
Miguel Lasalvia 
Presidente 
CSC-RJ Comissão de Segurança no Ciclismo da Cidade do Rio de Janeiro  
  


