REUNIÃO ORDINÁRIA 04-07-2017
Ao quarto dia do mês de julho do ano de dois mil e dezessete, às 19:00h em
primeira convocação e às 19:30h em última convocação, na Av. Prefeito Mendes de
Moraes 1504 - São Conrado, nesta cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, na
sede da Confederação Brasileira de Voo Livre - reuniram-se em Reunião Mensal da ACTA
– Associação Carioca de Turismo de Aventura - conforme artigo 17 do estatuto social, com
a seguinte pauta convocatória:
- Apresentação de novos associados
- Câmara Técnica do Mosaico Carioca PNT
- GT Esporte x Turismo
- Reunião Inea x ABETA x ACTA x Femerj
- Reunião com a ABETA sobre o Projeto de Lei do Chiquinho da Mangueira
- Conselho do Monumento Natural dos Morros da Urca e Pão de Açúcar
- Trecho Transcarioca da ACTA
- Programa Voluntariado ACTA
- Periodicidade das reuniões com associados e reuniões de diretoria e conselho
- Assuntos Gerais

O Sr. Vinicius Viegas assumiu a presidência da mesa concomitantemente com a
função de secretariar a sessão, estando presentes os seguintes associados:
• Carlos Melo (Eco Trilhas e Aventuras)
• Chico Santos (CBVL)
• Anderson Ribeiro (Avec Trilhas)
• Christina Murad (Crux Eco)
• Paulo Renato (Brasil a Pé)
• Thiago Mourão (Jungle me) e (Abeta)
• Rodrigo Fernandez (Nattrip)
• Vinicius Viegas (Nattrip)
Em seguida declarou iniciada a sessão.

1. Apresentação de novos associados
Não houve a presença de novos associados.

2. Câmara Técnica de Segurança do Mosaico Carioca
Thiago Mourão informou que na última reunião da Câmara Técnica de Segurança
do Mosaico Carioca ficou decidido que seria montado um projeto para o Parque Nacional
da Tijuca com a supervisão do Coronel Eduardo (Movimento Trilha Transcarioca) para a
criação de uma unidade de inteligência e monitoramento dentro do PNT.
Anderson Ribeiro informou que na última reunião do Movimento Trilha
Transcarioca ficou decidido que haverá uma manifestação no próximo dia 22 de julho no
Parque Lage em prol da segurança em trilhas.

3 - GT Esporte e Turismo
Thiago Mourão informou que durante a última reunião do GT foi iniciado o processo de
identificação e detalhamento dos pontos de discordância do grupo.
Ficou acordado entre a CBME, FEMERJ e ACTA que o Monitor de Turismo é o profissional
que atua dentro de atrativos culturais, exemplo Museu. O Condutor de Visitantes é o
profissional treinado pelas Unidades de Conservação para atuar realizando guiamento no
local, o Condutor de Turismo de Aventura é o profissional do turismo que atua em
atividades de aventura. Ficou acordado que os profissionais da CBME podem ser

contratados como Condutores de Turismo de Aventura pelas agências e operadoras de
turismo, sendo indiferente para o turismo a nomenclatura utilizada nos cargos profissionais
das entidades desportivas. Ficou acordado que os profissionais da CBME que queiram
atuar realizando funções do turismo como passeios turísticos ou traslado devem possuir
CNPJ de agência e estar de acordo com as regras do Ministério do Turismo. Ficou
acordado que de acordo com a lei geral do turismo a agência é a responsável por definir
qual especialização seu profissional Condutor de Turismo de Aventura deve possuir.
Thiago Mourão informou que com a ausência do Sindegtur na última reunião o assunto de
maior entrave não foi debatido: A especialização em Atrativos Naturais. O Sindegtur
acredita (baseando-se na Portaria 27 do Min. Tur) que para desempenhar atividade de
ecoturismo e aventura na natureza este curso é um requisito. Nós acreditamos que é
apenas uma especialização, um diferencial, mas não requisito.
Vinicius Viegas informou que todos os assuntos voltarão a ser abordados na próxima
reunião do GT para alinhamento com o Sindegtur.

4 - Informes sobre a Reunião ABETA x ACTA x INEA x FEMERJ;
Vinicius Viegas informou que na reunião mensal no INEA ficou decidido que será
criado dois grupos de trabalho com a participação da ACTA, FERMERJ, CBME e INEA
para o ordenamento na visitação e cadastro de operadores da trilha da Pedra do Telégrafo
e no rapel da Cachoeira Véu da Noiva no Parque Estadual do Cunhambebe. A próxima
reunião deste grupo de trabalho será no dia 11 de julho.

5 - Reunião com a ABETA sobre o Projeto de Lei do Chiquinho da Mangueira
Thiago Mourão informou que está em conversa com a ABETA para uma nova edição e
formatação do projeto de lei do deputado Chiquinho da mangueira para o turismo de
Aventura. Essa nova edição será entregue durante o mês de julho para o assessor do
relator do projeto de lei Deputado Comte Bittencourt.

6 - Conselho do Monumento Natural dos Morros da Urca e Pão de Açúcar
Vinicius Viegas informou que será renovado o Conselho do Monumento Natural dos
Morros da Urca e Pão de Açúcar. O Rodrigo Fernandez será o titular e precisamos de um
associado para ser o suplente. As reuniões ocorrem sempre numa sexta-feira do mês, às
9:00 no Monumento Natural dos Morros da Urca e Pão de Açúcar.

7. Assuntos Gerias
- Paulo Renato da Brasil a pé voltou a informar o apoio da Riotur para com a ACTA.
- Vinicius Viegas informou que uma profissional de Marketing está disponibilizando um
workshop sobre Marketing Digital para o associados em troca da oferta dos seus serviços
como, criação de web site, mídias sociais, e outras ferramentas do marketing digital. Os
associados presentes apoiaram a ideia e uma data será marcada no mês de agosto para o
workshop.
- Chico Santos informou que CSVL está prestes a inaugurar um quiosque do Voo Livre no
Cristo Redentor, o local é uma Unidade de Atendimento ao Turista. Chico informou que
poderemos ter um espaço a disposição para promoção da ACTA.

Assuntos pendentes:
Os seguintes assuntos não fizeram parte da reunião devido ao atingimento do prazo limite
de horário da sede do CBSVL, tais assuntos serão tratados como prioritários na próxima
reunião.
- Trecho Transcarioca da ACTA
- Programa Voluntariado ACTA
- Periodicidade das reuniões com associados e reuniões de diretoria e conselho

Próxima reunião: 08/07/2017
Rua Barão de Itapagipe 543,
Sede da Nattrip

