Ofício n° 0013 / ACTA-RJ
Rio de Janeiro, 06 de maio de 2015.

Ao Exmo. Secretário Estadual de Turismo
Sr. NILO SERGIO FELIX
SETUR-RJ
Assunto: Ofício de Solicitação de Reinclusão de Membro do Conselho Estadual
de Turismo
Sr. Secretário,
1. Viemos através deste ofício solicitar a reinclusão da entidade sem fins
lucrativos ACTA – Associação Carioca de Turismo de Aventura no CET-RJ
– Conselho Estadual de Turismo do Rio de Janeirono CET-RJ – Conselho
Estadual de Turismo - RJ.
2. A ACTA é uma entidade que representa os empresários de turismo de
aventura do estado do Rio de Janeiro. Temos mais de 25 associados,
estamos fazendo 10 anos de atividade em setembro de 2015. A
Associação Carioca de Turismo de Aventura é uma entidade formada por
empresas prestadoras de serviços com produtos relacionados ao turismo
de aventura. A associação também engloba entidades colaboradoras e
guias de turismo autônomos.
3. O principal objetivo da associação é desenvolver o turismo de aventura
no Estado do Rio de Janeiro. Apoiamos as empresas do segmento de
aventura no Estado, para tornar a região um destino referência neste
segmento. E por fim, a missão da entidade é estabelecer o Rio de Janeiro
como um pólo mundial de Turismo de Aventura.
4. A entidade teve um momento de dificuldade quando os recursos
governamentais foram todos direcionados para a ABETA (Associação
Brasileira das empresas de Turismo de Aventura), que naturalmente criou
uma debandada dos associados ACTA para a ABETA. Atualmente a ABETA
não representa as empresas do estado do Rio de Janeiro, que retomaram
as atividades da ACTA com forte empenho, junto aos órgãos parceiros e
unidades de conservação.
5. Em 2010 nossa Associação ACTA foi aceita como membro do Conselho

Estadual de Turismo RJ, porém hoje não constamos mais na lista de
membros do CET-RJ e pleiteamos nossa reentrada no mesmo.
6. Estamos presentes hoje na maioria dos Conselhos Consultivos de
Unidades de Conservação como por exemplo os dos Parques Nacional da
Tijuca e Monumento Natural Pão de Açúcar, bem como recentes tratativas
para entrada no Mosaico Carioca, que reúne as áreas protegidas situadas
na zona metropolitana da cidade do Rio de Janeiro), somos articulados
com várias entidades do turismo como a SETUR (Município), SINDEGTUR
e TURISRIO. Somos uma das peças articuladoras do recente movimento
de seguranças em trilhas no Rio de Janeiro.
7. Os empresários, após a reestruturação da associação em 2014,
reivindicaram maior apoio do setor público e demandam participar das
ações do mercado de turismo do Estado.
8. As empresas associadas até a presente data são: Crux Ecoaventura,
Nattrip Ecoturismo e Aventura, Curtirio, Efe Tour, Jungle Me, Gamela, Rio
Xtreme, Rio Natural Ecoturismo, Favela Receptiva, Recanto do Lord, IRBL
Turismo, Climb in Rio, Trilha Carioca, Curumim Ecoturismo, Rio 4 Fun,
Kmon Adventures, Just Fly, Meletti Turismo, Rio Turismo Legal, Tribus
Adventure, Trilha a Pé, Trilha Dois Irmãos, Guia 4 Ventos, Escola de
Aventura, além de algumas empresas em fase de associação.
9. As empresas entenderam a importância do associativismo e como é
importante provocar o debate e criar massa crítica para debater os
problemas e demandas do turismo de aventura. Temos hoje problemas
com diversas frentes de atuação, como a segurança em trilhas, temos
nossos transportes turísticos sem regulamentação e caracterização, visto
que a legislação vigente visa carros executivos e somos exatamente um
novo mercado com características próprias.
Sendo assim solicitamos uma reunião com o Exmo. Secretário de Turismo
Sr. Nilo Sergio Felix para mostrar nossas demandas e articular
positivamente a agenda do turismo de aventura no Estado do Rio de
Janeiro.
Atenciosamente,

Marcelo Castro
Presidente da ACTA – Associação Carioca de Turismo de Aventura

