Ata de reunião da Associação Carioca de Turismo de Aventura – ACTA
Rio de Janeiro, 23 de Março de 2010.
Nesta data foram discutidos os seguintes assuntos na terceira reunião de diretoria.
Administrativos
 Transferencia do cheque garantia do BMG-Bradesco- enviar fax com carta pedido e ata da
posse da nova diretoria fax 25054072. Victor falou com Eli tel 25054071. end. Almte
Barroso 52x 6andar. Conta BMG AG004 cc42593-9 Conta Bradesco Ag 3122-4 CC
0113238-5 + tirar extrato desde a ASSEMB. AGO (Marcelo)
 Registro da ATA AGO – Deve demorar 10 dias foram cumpridas as exigências.(Marcelo)
 Folhetos ACTA – SETUR (Marcelo)(segunda reunião) – + NFiscal - retirar com Gabriel.
 (Marcelo)
 Carteira de ID ACTA – (Marcelo e Neemias)
 Emissão de boletos - Contato com Bradesco, Priscila tel 30038193 para obter nosso numero
, Neemias ira fazer o teste com o boleto de associado dele e pagar para ver se entra na conta
da ACTA – Victor deixou a semestralidade dele com Marcelo sem boleto – (Neemias)
Operacionais e Marketing
 Contato Petro CVB; SerranaCenter e PNSO- Mariano e Luis Ernesto – (Victor)
 Contato Friburgo – (Mauricio)
 Scanner da revista do Meletti(Marcelo)
 Cartao de Visitas (neemias) – enviar dados para ele.
 COMO OBTER RECEITA – (A) Novos associados, geração de boletos para pagamento e
contatos com pessoas e entidades com potencial.
 (B) Capacitação e qualificação.- Montar uma grade de cursos.
 Curso base – Condutor de TA – Conteúdo com as normas 15285, 15331 e info min
clientes(Victor) 60 H.a
 Condutor Tec Verticais 1 (Marcelo) 60 H.a Básico.
 Condutor Tec Verticais 2 (Marcelo) 60 H.a avançado.
 Cicloturismo, produto e condutor( Victor) 60 H.a
 Ecoturismo, produto e condutor (Neemias,Marcelo e Victor) 60H.a.
 Os preços base serão de r$150,- pp. Faltando incluir alimentação, deslocamentos, gastos
com pernoites e produção de material, apostilas e material para o curso.
 Victor falou com Mauricio Werner, Coordenador em diversas faculdades e MBAs, possui a
Planet work com espaço para aulas no centro. Ficou interessado em desenvolver parceria
tipo ACTA opera e Planet Work vende os cursos. Eh candidato a deputado estadual e possui
apadrinhamento do Otavio Leite deputado Federal.
 (C) Projetos – 1)Desenvolver o TA em uma determinada região. 2)Capacitação e
qualificação. 3) Ecoturismo e meio ambiente 4) Sociais – Os projetos podem ser
entrelaçados. – (Todos) tenho modelos de projetos caso alguém necessitar posso enviar.
Recebi contato de Renato (SP) da SmartBox. (Multi nacional francesa) Propôs a venda de vouchers
para um produto (aventura) de R$65 e ele remunera 29,50 . Achei a comissão muito alta. Porem o
material deles eh muito bem feito. Envio em anexo apresentação em pdf.
Presentes:
Neemias Cruz, Mauricio Meletti, Marcelo Castro e Victor Figueiredo.
Como secretário desta ata, fecho a reunião.

Victor –

