REUNIÃO ORDINÁRIA DA ACTA

06-12-2016

Ao sexto dia do mês de dezembro do ano de dois mil e dezesseis, às 19:00h em
última convocação, na Rua Marquês de São Vicente, nº 348/201, no Bairro da Gávea,
nesta cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, reuniram-se em Reunião
Mensal da ACTA – Associação Carioca de Turismo de Aventura - conforme artigo 17 do
estatuto social, os seguintes associados:

• Marcelo Castro (Crux)
• Cristina Murad (Crux)
• Thiago Mourão (Jungle Me)
• Vinicius Viegas (Nattrip Ecoturismo)
• Paulo Renato (Brasil a Pé)
• Anderson Ribeiro (Avec Trilhas)
• Veronica Carraro (Hardcore Sports)
• Rachel Schönberger (Hardcore Sports)
• Luiz Henrique Gama (Desbravando Rio)
• Miguel Angel (Desbravando Rio)
• Carlos Cordeiro (Trecker Friends)

Assumiu a presidência da mesa, o Sr. Vinicius de Souza Viegas, que também
fez a função de secretariar a sessão e redigir a respectiva ata, ficando assim
constituída a mesa. Em seguida, o Sr. Vinicius Viegas, declarando iniciada a sessão,
disse que a finalidade da presente reunião era:
A apresentação do novo associado: AVEC Trilhas que esteve representada
por seu gestor Anderson Ribeiro que realizou uma breve apresentação sobre a
empresa e suas intenções no mercado de Turismo de Aventura do Rio de Janeiro e
do Brasil, sobre a trilha TransCarioca, sobre o Mosaico Carioca e o projeto Darma
Project.
Apresentar o panorama do evento ABETA SUMMIT 2016 que foi realizado nos
dias 06, 07, 08, 09 e 10 de Novembro em Três Coroas, Rio Grande do Sul. De acordo
com os associados que compareceram ao evento foi relatado que houve uma
reaproximação da ACTA com a ABETA com o principal objetivo de tornar a ACTA
representante e porta de entrada da ABETA no Rio de Janeiro. As duas instituições
passarão por alteração nos estatutos no ano de 2017 para que a ACTA receba um
repasse dos associados da ABETA do Rio de Janeiro e ambas associações possam
realizar novas eleições. Essas alterações serão feitas de forma contínua e todos

esses assuntos ainda serão debatidos e discutidos em posteriores assembleias da
ACTA e da ABETA. Foi informado que o ABETA SUMMIT 2017 ocorrerá nos dias 01,
02, 03, 04 e 05 de Outubro de 2017 na Serra da Mantiqueira, devido a localização
próxima ao Rio de Janeiro acreditamos ser de muitíssima importância a presença
massiva dos associados da ACTA. É uma excelente oportunidade para todos
estreitaremos laços sociais, comerciais e políticos.

Informar que foi debatido durante todo o evento a importância das agências
possuírem produtos turísticos de aventura certificados. Existe o interesse de alguns
associados de iniciarem o processo de certificação de acordo com as normas
vigentes para o turismo de aventura. Se mais empresas iniciarem esse processo
teremos mais barganha com o poder público para apoio e incentivo a essas
certificações. Não existem operadores ou agências de turismo no Rio de Janeiro que
possuem produtos certificados.
O Thiago Mourão encaminhará um ofício para o Parque Nacional da Tijuca
sugerindo e cobrando uma maior fiscalização para coibir as práticas de degradação
e crime ambiental que estão sendo praticadas na unidade de conservação.
A ACTA adotou o trecho Jequitibá x Primatas da trilha transcarioca e precisa
organizar um mutirão no início de janeiro, pelo menos um dos associados
precisarão fazer o curso de manejo de trilha do Parque da TIjuca para dar início a
adoção. A ACTA precisa realizar 4 ações de manejo por ano. Precisamos cobrar um
curso para o Parque Nacional da Tijuca já que não existe previsão para um novo.
O GT Rapel (Mona Pão de Açúcar, Femerj, Aguiperj, Sindegtur e ACTA)
avançou e essas instituições chegaram num acordo para alteração do Plano de
Manejo do Morro da Urca, esse plano libera a prática de Rapel Comercial no Morro
da Urca desde que a venda seja feita de forma antecipada, com limite máximo de
pessoas e com cadastro antecipado no site da Unidade de Conservação.
A CBME (Confederação Brasileira de Montanhismo e Escalada) desenvolveu
a qualificação para profissionais de montanhismo e escalada. Ainda não recebemos
informações de como será a atuação desses profissionais e se existirá alguma zona
de conflito com os interesses e atuações do ministério do turismo, agências e Guias
de Turismo.

Thiago Mourão atualizou o panorama do programa de Voluntariado do Parque
Nacional da Tijuca e solicitou um maior engajamento e dedicação dos associados.

Informou também que o principal objetivo do projeto nesse momento é angariar
novos voluntários. Foi feito o convite para que todos compareçam as próximas
reuniões e compartilhem nas mídias sociais a promoção do projeto.
Paulo Renato da Brasil a Pé informou que conhece um excelente profissional
para o dar uma oficina de 1º socorros focada exclusivamente em montanhismo. É
necessário pelo menos 10 pessoas para que a oficina aconteça. O valor será de R$
200 por pessoa. O curso tem duração de dois dias e é feito em Unidades de
Conservação do Estado do Rio de Janeiro.
Vinicius Viegas e Carlos Cordeiro convidaram a todos para participar e
compartilhar o próximo evento do Projeto Trilhar e Compartilhar que ocorrerá no
Morro Dois Irmãos, às 7:00 am em benefício da Obra Social Mãos Unidas do CEJA
Barra, que atende mais de 400 famílias com cestas básicas. Para participar é preciso
levar apenas 1kg de alimento não perecível. O ponto de encontro é na Avenida
Niemeyer, nº 121, Leblon (Ponto de ônibus ao lado do hotel Sheraton).

