2a Ata da Reunião da Associação Carioca de Turismo de Aventura (ACTA),
Aos 28 dias de outubro de 2004, às 18:00 hs na sede da Okýs adventure, na Rua
Hermenegildo de Barros 59/101, Santa Teresa, foi realizada a segunda reunião do fórum de
debates entre representantes de turismo de aventura do Estado do Rio de Janeiro. Estavam
presentes Miguel d’Avila de Moraes, Pablo Luís Gomes e Carlos Frederico Moura da Okýs
adventure, e Gabriel Werneck da Rio Hiking. Este presidiu a reunião pautada em tratar de
assuntos relacionados à estrutura de funcionamento da ACTA, dentre os quais destacaramse nesta ata os seguintes assuntos: proposta de parceria com ABETA; estrutura e
funcionamento da ACTA; cargos e organização interna; e reuniões.
Com relação ao primeiro tópico, a Associação Carioca de Turismo Aventura
(ACTA) passaria a funcionar como GT local da ABETA (Associação Brasileira de
Empresários de Turismo de Aventura). Dessa forma, ganharia força junto ao governo
(Mtur), a ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas) e ao IH (Instituto de
Hospitalidade) podendo agir ativamente na defesa dos interesses das atividades de turismo
de aventura em nosso estado.
Com relação à estrutura e funcionamento, a ACTA passaria a funcionar organizada
em 5 setores, cada qual com um diretor setorial: Capacitação; Operação; Segurança;
Responsabilidade Ambiental; Planejamento, Administração e Marketing. Cada setor
definiria grupos de trabalho com seus respectivos coordenadores para discutir assuntos
específicos daquele setor. Os Grupos de Trabalho de cada atividade específica (escalada,
asa delta, mergulho, etc) estariam subordinados ao GTs de Operação.
A respeito dos cargos e organização interna, a ACTA obedeceria a seguinte
hierarquia: presidente e secretário (centralizar atividades de cada setores, direcionar as
atividades da ACTA a fim de estreitar a parceria com a ABETA, documentação e registro
de atividades e reuniões), diretores de setores (definir grupos de trabalho, definir assuntos
prioritários do setor, documentar atividades, manter comunicação com o secretário e
presidente) e coordenadores de GTs (organizar fórum de discussão sobre temas específicos,
elaboração de propostas e apresentação nas reuniões para votação).
Com relação às reuniões, estas acontecerão mensalmente, na primeira terça-feira do
mês. Sendo assim, as próximas reuniões deste ano estão marcadas para 09/nov e 07/dez.
Em cada reunião serão apresentados os tópicos discutidos pelos grupos de trabalho de cada
setor. Estes seriam votados por membros filiados a ACTA presentes na reunião e definiriam
a posição da associação a respeito do assunto. A filiação deve ser feita sob a forma de
cadastro, a ser definido, junto ao secretário. No final da reunião o diretor de cada setor será
responsável por apresentar os próximos tópicos e os coordenadores dos GTs para a reunião
seguinte. Na próxima reunião serão escolhidos os representantes de cada cargo, será
apresentada a proposta referente à filiação e iniciaremos a discussão para a definição dos
tópicos a serem discutidos por cada setor. Gabriel Werneck fica responsável este mês pela
coordenação do GT - filiação. A comunicação será feita através de um grupo de discussão
virtual a ser criado pelo coordenador, aberto a todos os interessados que atuem no segmento
do turismo de aventura.
Não havendo mais assuntos a serem tratados, eu Miguel d’Avila de Moraes, como
secretário da reunião lavrei a presente ata que vai por mim datada e assinada.
Miguel d’Avila de Moraes

