Rio de janeiro, 05 de julho de 2007.

Ata de Reunião ACTA-RJ
Local: Sede da ACTA-RJ
Data: 03 de julho de 2007.
Participantes:

Gabriel Werneck – Rio Hiking;
Victor Figueiredo – Escola de Aventura;
Marcelo Castro – Crux Ecoaventura;
Raphael Raine – CurtiRio;
Cássio Freitas e Paulo Sergio – Tamandoa Adventure;
Eneida Santos – Favela Receptiva;
Fabrício Nigro – Tuareg Rafting e,
Fernando Teixeira e Rodrigo Nogueira – Adventura Ecoturismo.

Pautas da reunião e suas resoluções.
1 – Comissão ABETA/Rio
A ACTA, que tem como um dos principais objetivos tornar-se referência na organização e no
desenvolvimento do turismo de aventura no Estado do Rio de Janeiro, decidiu, após análise
criteriosa de todas as negociações e ponderações realizadas com a ABETA, recomendar aos
seus associados a se afiliarem a ABETA com o intuito de formalizar a Comissão ABETA/Rio.
E como demonstração do interesse da ACTA em promover e fortalecer uma boa parceria
com a ABETA e também em ter uma maior representatividade dos seus interesses como um
destino de referência no Turismo de Aventura, apresentou a listagem das empresas
interessadas em formalizar sua afiliação a ABETA:
Cruz Ecoaventura – crux@cruxecoaventura.com.br;
Adventura Ecoturismo – adventura@adventura.com.br;
Favela Receptiva - favela_receptiva_rio@yahoo.com.br
Escola de Aventura – victor@escoladeaventura.com;
Rio Hiking – gabriel@riohiking.com.br e,
Tuareg Rafting – tuareg@tuaregrafting.com.br;
Sendo assim, será solicitada a ABETA que enviem a cada um dos novos interessados a
relação de documentos necessários para a afiliação.
2 – GVBS – Rio de Janeiro
Com relação à formação do GVBS, foi decidido pela criação de uma Central de Informação,
onde atuariam como um NUDEC com estreita parceria aos sistemas públicos de defesa
pública como o Corpo de Bombeiros, Defesa Civil e Polícias Civil e Militar.
É sabido, contudo da ousadia do projeto, porém tal interesse vem de encontro com os
objetivos comuns das empresas do seguimento de turismo de aventura do Rio de Janeiro, ou
seja, tornar o Estado do Rio de Janeiro referência na organização e no desenvolvimento do
Turismo de Aventura, sempre estimulando seus praticantes a primarem pela segurança, e a
seguirem as boas práticas, respeitando o meio ambiente e normas de conduta condizentes
com os ambientes visitados.
Para tanto, é preciso contar com a dedicação, trabalho e talento para causas de interesse
social e comunitário de cada participante do grupo e com o imprescindível apoio da ABETA
para a criação e estruturação do GVBS aqui no Rio de Janeiro.
Foram nomeados Cassio Freitas e Paulo Sergio para assumirem a coordenação da criação
do GVBS no destino Rio de Janeiro junto a ABETA.

Segue anexo Estatuto da ACTA para que seja encaminhado ao Departamento Jurídico para
indicação dos ajustes necessários para tornar o GVBS um “hospedeiro” da ACTA.
3 – Curso de Competências Mínimas do Condutor – Rio de Janeiro
Em função das características do destino Rio de Janeiro, que por sinal são bastante
peculiares, foi sugerido que o curso seja formatado de acordo com os principais atrativos de
turismo de aventura do destino, ou seja, que as atividades práticas sejam realizadas em locais
tais como: Pedra da Gávea, Costão do Pão de Açúcar, Pico da Tijuca, Praias Selvagens e
que as aulas teóricas fossem realizadas em parceria com a FACHA, como já tem sido feito
com muito sucesso;
Foram apresentadas outras opções para a formatação do Curso de Competências Mínimas
do Condutor:
2ª opção – Ilha Grande em Angra do Reis, local este que apresenta boas condições e
características para a realização do curso e,
3ª opção – PARNASO (Parque Nacional da Serra dos Órgãos), local tradicional cuja direção
do parque tem dado um apoio fundamental aos eventos realizados pela ABETA.
NOTA: Foi ressaltado, que não foram recebidas as informações relevantes sobre o curso
conforme informado no e-mail anterior enviado pela ABETA.
4 – Seminário de Ecoturismo e Turismo de Aventura SETUR e ACTA
4.1 - Conforme solicitado pelo Sr. Alberto – SecTur, foram feitas revisões no
cronograma, e o Gabriel Werneck ficou de encaminhar à Secretaria de Turismo;
4.2 – A ACTA formalizará na próxima reunião um convite formal aos seguintes membros
da ABETA para palestrarem no Seminário: Gustavo Timo, Álvaro Barros, Ronaldo Franzen Jr.
(Nativo), Tânia Arantes e Vinícius Porto.
5 – Cursos Pós-Seminário de Ecoturismo e Turismo de Aventura SETUR e ACTA
Foram feitas sugestões dos cursos a serem apresentados à Secretaria de Turismo, bem como
os responsáveis pela elaboração dos mesmos, conforme abaixo:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Planejamento em Ecoturismo – Marcelo Castro e Victor Figueiredo;
Curso de Condutor de Rafting – Fabrício Nigro e Fernando Teixeira;
Curso de Condutor de Cicloturismo – Fernando Teixeira e Victor Figueiredo;
Curso de Técnicas Verticais – Marcelo Castro e Raphael Raine;
Curso de Suporte Básico à Vida (SBV) – Cassio Freitas e Paulo Sergio;
Curso de Prevenção de Acidentes e Auto-Resgate em Escalada (PAARE) – Cassio
Freitas e Paulo Sergio;
7. Caiaque Oceânico – Simone Duarte e Eduardo Pastusiak
A priori ficou decidido que o Gabriel Werneck encaminhará à Secretaria de Turismo estas
informações e que, na próxima reunião da ACTA, será definido, pelos seus respectivos
responsáveis, o valor estimativo para cada curso.
Victor Figueiredo enviará a todos os responsáveis pela elaboração dos cursos a ementa para
auxiliar na formatação dos mesmos.
Nota: O fato dos cursos propostos já terem seus respectivos responsáveis nomeados na
reunião, não impede de outros membros da ACTA participarem ou colaborarem na
elaboração e/ou execução dos mesmos.

6 – Folhetos – PAN e Turismo Acessível
6.1 – Folhetos - PAN – Marcelo Castro enviará aos membros participantes da reunião
um layout do folheto para apreciação e aprovação, com algumas mudanças já previstas.
6.2 – Folhetos - Turismo Acessível – Foi decido estrategicamente e por consenso geral,
que a ACTA não participará na elaboração deste folheto.
6 – Assuntos Pendentes


Iniciar os trabalhos para a Assembléia Geral Ordinária de setembro de 2007.

8 – Outros Assuntos
Foi ressaltada a importância de se cumprirem os horários estipulados para o início e fim das
reuniões e de concentrarem o maior esforço possível e foco nos assuntos em pauta de forma
que a reunião tenha o maior rendimento e eficácia.
Diante das definições acima foi encerrada a reunião da ACTA e marcada a data para a
próxima reunião que será no dia 10 de julho de 2007 às 18 horas no mesmo local – Jardim
Botânico.

