REUNIÃO ORDINÁRIA 06-06-2017
Ao sexto dia do mês de maio do ano de dois mil e dezessete, às 19:00h em
primeira convocação e às 19:30h em última convocação, na Rua Barão de Itapagipe, 543ª,
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, com a seguinte
pauta convocatória:

1.

Apresentação dos novos associados;

2.

Câmara Técnica de Segurança do Mosaico Carioca;

3.

Informes sobre a Reunião ABETA x ACTA x INEA x FEMERJ;

4.

Demanda dos Associados;

5.

GT Esporte x Turismo;

6.

Assuntos Gerais;

O Sr. Vinicius Viegas assumiu a presidência da mesa concomitantemente com a
função de secretariar a sessão, estando presentes os seguintes associados:
• Rodrigo Fernandez (Nattrip)
• Vinicius Viegas (Nattrip)
• Caio Múcio (K2 Adventure)
• Afonso Silva (Condutor de Turismo de Aventura)
• Carlos Melo (Eco Trilhas e Aventuras)
• Anderson Ribeiro (Avec Trilhas)
• Ester Capela (Guia de Turismo)
• Thiago Mourão (Jungle me) e (Abeta)
• André Luiz (Rio Track Adventure)

Em seguida declarou iniciada a sessão.

1. Apresentação de novos associados
O Sr. Presidente da mesa, solicitou que os novos associados se apresentassem
informando nome, empresa, qual o(s) ramo(s) do Turismo de Aventura que atuam; O novo
associado presente foi a Agência Eco Trilhas e Aventuras que estava representada por
Carlos Eduardo.

2. Câmara Técnica de Segurança do Mosaico Carioca
Vinicius Viegas 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. Vinicius Viegas
informou também que no dia 12 de junho a ACTA estará presente em uma reunião no
BOPE para apresentar os problemas de assaltos e acampamentos dentro das unidades de
conservação do Rio de Janeiro.
A Próxima reunião da Câmara Técnica de Segurança é no dia 28 de junho às
09:30 no Parque Lage.

3. 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 em junho e ainda está sem data definida.

4. Demanda dos Associados
Não houve nenhuma solicitação de nova demanda.

5. GT Esporte e Turismo
Thiago Mourão apresentou a elaboração de um quadro feito com por todos os presentes
na reunião do GT Esporte x Turismo. Neste quadro foi identificado os diferentes
personagens que atuam no turismo e esporte.

Thiago Mourão informou que durante a elaboração do quadro foram identificados pontos
de discordância no grupo, sobre o papel, direitos e deveres de alguns destes personagens.
Os pontos onde já se identificou discordância estão destacados no quadro, mas foi
acordado pelo grupo que na presente reunião não seriam debatidas estas questões, tarefa
para uma reunião futura onde cada ponto será debatido e discutido com citações de leis,
portarias, decretos e outros instrumentos legais.
Thiago Mourão informou que os maiores entraves são:
- 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.

- A 'guiada'. É o termo usado no esporte e montanhismo para descrever a ação em que um
esportista leva 1 ou mais pessoas em um roteiro de trilha ou escalada do qual tem
conhecimento e cobra por isso. Na visão da ACTA esta atividade está muito próxima ao
turismo. Tudo vai depender de como o esportista oferece seu serviço, anuncia e etc. Se for
de uma forma passiva, onde o cliente busca o montanhista que o guiará através de
associações, clubes, escolas de montanhismo ou técnicas verticais ou entidades ligadas
ao esporte, não vemos problemas. Mas já se o esportista comercializa seu serviço de
forma ativa (site, mídias sociais e outros) na visão da ACTA se configura turismo.

- Transporte. Outro ponto em que o Sindegtur comentou que o traslado do
hotel/acomodação ao ponto onde acontece a atividade é sim uma atividade turística e que
deve ser desempenhada por um guia de turismo. Fica claro entender isso em cidades
grandes com plena atividade turística como o Rio de Janeiro, porém em cidades
pequenas, onde há poucos ou nenhum guia de turismo (ou mesmo escolas de guias) e as
distâncias são muito pequenas, ou ainda, se a atividade acontece em veículo motorizado
(por exemplo jeep ou 4x4). Não faz sentido a exigência de um guia de turismo para fazer
um pequeno trajeto principalmente se houver um veículo que já será usado na atividade.

Solicitamos que todos leiam, reflitam e compareçam na próxima reunião para colocar suas
contribuições. Se não for possível podem contribuir pelo telefone, whatsapp ou e-mail se
preferirem.

6. Assuntos Gerias
O Sr. André Luiz esteve em uma reunião com a gerente da rede de Shoppings
MultiPlan sobre possíveis eventos de Turismo de Aventura. Uma nova reunião será
agendada e a ACTA levará algumas sugestões de eventos como Exposição, Stands, Feira
de Turismo de Aventura dentre outras.

Próxima reunião: 11/07/2017

