Moção pela suspensão do Processo de Concessão do PETAR em curso
Considerando a importância das cavernas do PETAR, Parque Estadual Turístico do Alto Ribeira,
no âmbito do Patrimônio Espeleológico Mundial e, principalmente, para a economia local,
uma vez que os moradores da região têm nelas seu sustento econômico;
Considerando que inicialmente a proposta de concessão do PETAR vinha sendo anunciada de
uma forma, com garantias aos empregos locais e que seria construída em conjunto com a
comunidade, e a proposta em curso não apresenta essas premissas;
Considerando que, de forma tempestiva, a proposta foi colocada para consulta em outubro de
2021, em plena pandemia, sem discussão com a comunidade, sem tempo para discussões,
reflexões e apresentações de mudanças;
Considerando a forma acelerada em que se encontra o processo de concessão, prestes a
publicação do edital de licitação;
Considerando que a proposta de concessão implica em concessão de áreas, não apenas
serviços, áreas com cavernas, Bens da União, sem a cessão onerosa para o órgão responsável
pela gestão da unidade;
Considerando o elevado risco de se conceder, por 30 anos, a uma empresa privada o turismo
das cavernas e trilhas, que irá monopolizar o turismo na região, um turismo construído pela
comunidade local, que tem nela seu sustento;
Considerando a concorrência desproporcional que uma futura concessionária vai ter na região,
por 30 anos, com uso de bens públicos;
Considerando que unidades de conservação são e foram criadas para preservação ambiental e
uso sustentável em benefício da Sociedade e comunidade local, e não para gerar lucro para
uma empresa privada;
Os participantes do 36º Congresso Brasileiro de Espeleologia, realizado entre 20 e 23 de abril
de 2022 em Brasília, aprovaram, POR UNANIMIDADE, a seguinte moção:
Solicitamos a suspensão do processo de concessão do PETAR em curso e que
discussões sejam iniciadas, a fim de se buscar, coletivamente, possíveis formas de parcerias
privadas no sentido que os empregos e economia local sejam preservados e incrementados e
que não seja colocado em risco o Patrimônio Espeleológico da região.
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