REUNIÃO ORDINÁRIA 04-04-2017
Ao quarto dia do mês de abril do ano de dois mil e dezessete, às 19:00h em última
convocação, na Rua Barão de Itapagipe, 543 - Tijuca, nesta cidade do Rio de Janeiro,
Estado do Rio de Janeiro, na sede da Nattrip Agência de Turismo Ltda - reuniram-se em
Reunião Mensal da ACTA – Associação Carioca de Turismo de Aventura - conforme artigo
17 do estatuto social, pauta convocatória:
- Apresentação de novos associados
- Segurança nas Trilhas
- Voluntariado ACTA x PNT
- Frente Parlamentar de Turismo de Aventura
- Eleições da ACTA
- Ações em nosso trecho da TT
- Reunião no PNT
- Reunião no PEPB
- Assuntos Gerais

Estando presente os seguintes associados:
• Rodrigo Fernandez (Nattrip)
• Caio Mucio (K2 Adventure)
• Vinicius Viegas (Nattrip Ecoturismo)
• Marcelo Castro (Crux Eco)
• Afonso da Silva (Condutor de Turismo de Aventura)
• Anderson Ribeiro (Avec Trilhas)
• Bruno Migueis (360 Sports)
Assumiu a presidência da mesa, o Sr. Rodrigo Fernandez, que junto do Sr. Vinicius
de Souza Viegas realizaram a função de secretariar a sessão e redigir a respectiva ata,
ficando assim constituída a mesa. Em seguida, o Sr. Rodrigo Fernandez, declarando
iniciada a sessão, disse que a finalidade da presente reunião era:

1) Apresentar os novos interessados:
Bruno Migueis apresentou a 360 Sports, empresa que possui sua sede na Barra da Tijuca
e trabalha com atividades Aquáticas, Trilhas, Slackline, High Line, Water Line e Rapel no
estado do Rio de Janeiro

2) Segurança nas Trilhas:
Anderson Ribeiro explanou sobre os recentes assaltos que ocorreram na trilha Parque
Lage x Corcovado durante os meses de fevereiro e março, e que após reuniões com as
forças de segurança e início do patrulhamento na região três bandidos foram presos nos
dias 03 e 04 de abril. Anderson também informou que na última reunião do movimento
Trilha Transcarioca foi informado que o CPAM irá começar a atuar e estar presente nas
trilhas da cidade do Rio de Janeiro.

3) Voluntariado ACTA x PNT
Rodrigo Fernandez informou que iniciaram os trabalhos de voluntariado na trilha das
Cachoeiras do Horto. Os voluntários estão atuando no trecho inicial, região próxima a
Cachoeira do Chuveiro, local de muitos acidentes graves e até fatais.
Rodrigo também informou que foi levantada a possibilidade do projeto de voluntariado da
ACTA se unir a o projeto de voluntariado de animais do PNT.

4) Frente Parlamentar em Prol do Turismo de Aventura:
No dia dia 06 de abril Thiago Mourão e Vinicius Viegas foram recebidos no gabinete do
Deputado Estadual Comt Bittencourt. Após uma breve conversa o Deputado solicitou a
seus assessores que recolhessem e revisassem o Projeto de Lei com as alterações
sugeridas pela ABETA e ACTA. Também fomos convidados a participar das próximas
reuniões e debates desse Projeto.
A ACTA também está iniciando tratativas com o Vereador Carlo Caiado para a criação de
um Projeto de Lei na esfera municipal, no intuito de legislar a favor do Turismo de
Aventura na Cidade do Rio de Janeiro. Se nosso sonho se concretizar teremos Leis
dedicadas ao setor de Turismo de Aventura em todas as esferas. Vamos atrás dele!

5) Eleições da ACTA na próxima Assembleia Geral Ordinária do dia
16/05/2017
O Presidente em Exercício da Associação Carioca de Turismo de Aventura – ACTA-RJ,
Marcelo Castro, na forma do Art.21 do Estatuto, convoca seus filiados e associados para a
Assembleia Geral Ordinária que será realizada no dia 16.05.2017 na sede da Crux Eco,
sito na Rua Marquês de São Vicente, 348 - Gávea, Rio de Janeiro/RJ, primeira
convocação às 19:00 horas e a segunda às 19:30 horas.
Vinicius Viegas integrante da chapa denominada “Nova ACTA”, vem tempestivamente
requerer o registro da mesma para disputa das próximas eleições, tendo em vista que
cumpre todas as formalidades legais e estatutárias, sendo composta por 6 membros, quais
sejam:
Presidente: Vinicius Viegas (Nattrip) | Vice Presidente: Luis Gama (Desbravando Rio)
1º Secretário: Anderson Ribeiro (Avec Trilhas) | 1º Tesoureiro: Carlos Cordeiro (Trecker
Firends)

6) Trilha Transcarioca e ações no Trecho 17 (Dona Castorina x
Primatas)
Marcelo Castro informou que no dia 13 de abril membros da ACTA irão levar uma equipe
de reportagem da Rede Globo de Televisão para gravar um trecho de uma série de
reportagens sobre a Trilha Transcarioca. O programa irá percorrer diversos trechos e os
adotantes estão sendo convidado para representar o movimento Trilha Transcarioca em
seus trechos.

7) Reunião no PNT
Rodrigo Fernandez informou que a ACTA irá entregar um ofício sobre os Pernoites na
Pedra da Gávea e Pedra Bonita no dia 11/04. Esse assunto será pauta da próxima reunião
de conselho do Parque Nacional da Tijuca.

8) Reunião no PEPB
Rodrigo Fernandes informou que o Parque Estadual da Pedra Branca ficou de enviar para
a ACTA uma listagem dos Condutores e Guias cadastrados no Parque. Anderson Ribeiro
se prontificou de solicitar mais uma vez essa listagem para o Parque.

9) Assuntos Gerais
9.1) Reunião no MONAPA
Rodrigo Fernandez informou quer a reunião do Conselho do MONAPA foi adiada para o
final do mês. Sem data definida.

Após todos os itens tendo sido discutidos e deliberados, o presidente da mesa deu por
encerrada a Assembleia.
Próxima reunião: 16/05/2017

