Aos 21 dias de dezembro de 2004, às 18:00 na sede do Iniciativa Jovem, 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: Fred Moura - Okys,
Glauco Cavalcante – Super, Fly Marcelo Castro – Crux, Simone Miranda - Kayak in rio, Thiago
Bosch –Riohiking, Gustavo Sampaio – AGUIPERJ, Pablo Luis – Okys, Lucas Rosadas –
Riohiking, Paulo Celane - Just Fly, Leonardo Rangel - Cama e Café, Gabriel Werneck –
Riohiking, Victor Martins - Escola de Aventura, Carolina Gomes - Click Rio, Marcio Macado –
Curumim.
Gabriel Werneck presidiu a reunião pautada em discutir assuntos relacionados a
definição do estatuto, cenário atual do turismo de aventura,explanação sobre a ABETA
representada por Victor Martins e a criação da normalização das condutas em ambientes
naturais discutida na ABNT e amparada pelo IH e o INMETRO.
Com relação aos objetivos gerais, definiu-se a importância da estruturação do Turismo
de aventura como um todo, fazendo marketing em parceira com a TURISRIO, já que este terá
como um de seus focos principais, o desenvolvimento do Turismo de Aventura em nossa cidade
e aguarda um planejamento da ACTA para poder patrocinar.
Com relação a competências necessárias de guia de aventura, definiu-se que
aguardaremos a posição da ABNT para realizarmos as devidas adaptações .
Decidimos dividir algumas tarefas para otimizar avanços durante as reuniões. Assim,
para o próxima reunião (25/01 ás 18 hs no endereço já citado), após o encontro do GT da
ABETA em São Paulo nos dias 17/18 de janeiro. Gabriel Werneck ficou responsável pelo
cadastro de todas as empresas de Turismo de Aventura;Gustavo Sampaio, por fazer a relação do
objetivo geral e dos objetivos específicos da associação e Marcelo Castro por os custos para se
abrir oficialmente a ACTA
Não havendo mais assuntos a serem tratados, eu Carlos Frederico de Lima Moura,
como secretário da reunião lavrei a presente ata que vai por mim datada e assinada.

