Aos 23 dias de novembro de 2004, às 18:00 na sede da Rio Hiking, na Rua do
Progresso 67, Santa Teresa, foi realizada a quarta reunião entre representantes de empresas
de turismo de aventura do Cidade do Rio de Janeiro. Estavam presentes: Pablo Luis
Gomes, Carlos Frederico, Miguel de Moraes da Okys Adventure, , Paulo Celani da Just
Fly, Marcelo Castro da Crux, João Vergara do Cama e Café, Gabriel Werneck, Lucas
Rosadas da Rio Hiking, Marcelo Coelho da Asa Delta e Ricardo Hamond da Delta Flight.
Este presidiu a reunião pautada em discutir assuntos relacionados a definição do estatuto.
Entretanto, a ausência de representantes de um maior número de empresas nos obrigou a
adiar a discussão sobre o tema. Mais uma vez, foram discutidos assuntos relacionados aos
objetivos e público alvo da associação.
Com relação à estrutura da ACTA ficou combinada a divisão em três categorias:
associados, filiados e apoiadores. A categoria associados fica restrita a empresas que
atuam diretamente no setor de aventura. Cabe a este grupo discutir sobre regulamentação e
promoção das atividades de turismo de aventura. As empresas associadas devem contribuir
mensalmente com uma taxa que cubra os gastos de funcionamento da associação. A
categoria filiados está aberta a qualquer interessado, pessoa física ou jurídica, na promoção
do setor de turismo de aventura. A participação deste grupo fica restrito a decisões que
digam respeito a promoção do turismo de aventura, não tendo poder de decisão acerca de
questões envolvendo a regulamentação destas atividades. Associações regionais de todo o
país, assim como empresas de outras cidades ou estados podem fazer parte desta categoria.
A categoria apoiadores está aberta a representantes do setor público interessados na
promoção do turismo de aventura. O envolvimento desta categoria é imprescindível para o
fortalecimento da ACTA.
Decidimos dividir algumas tarefas para otimizar avanços durante as reuniões.
Assim, para o próximo encontro (07/12) Lucas e Marcelo (Rio Hiking e Crux) ficaram
responsáveis por uma pesquisa sobre estatuto; Gabriel (Rio Hiking) se responsabilizou pelo
envio da ata e convocação dos integrantes ausentes nas últimas reuniões; os integrantes da
Okýs adventure se responsabilizaram por uma pesquisa sobre outras empresas do setor e
realizar a convocação das mesmas.
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.

