REUNIÃO ORDINÁRIA DA ACTA

06-09-2016

Ao sexto dia do mês de setembro do ano de dois mil e dezesseis, às 19:00h em
última convocação, na Rua Moncorvo Filho, nº 35 – Sala de Reuniões, 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)
• Thiago Mourão (Jungle Me)
• Vinicius Viegas (Nattrip Ecoturismo)
• Rodrigo Fernandez (Nattrip Ecoturismo)
• Paulo Renato (Brasil a Pé)
• Afonso da Silva (Guia de Turismo)
• Ester Capela (Guia de Turismo)
• Giovani S. Neto (Natrilha Ecoturismo e Aventura)
• Veronica Carraro (Hardcore Sports)

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. Marcelo Castro, declarando iniciada a sessão, disse que a
finalidade da presente reunião era:
A apresentação de futuros novos associados: Brasil a Pé, Natrilha e HardCore
Adventure estiveram representadas por seus gestores realizando uma breve apresentação
sobre cada empresa e suas intenções no mercado de Turismo de Aventura do Rio de
Janeiro e do Brasil.
Apresentar o panorama dos Jogos Olímpicos Rio 2016. De acordo com os
presentes as Olimpíadas foram um sucesso tanto para a imagem quanto para o marketing
do Rio de Janeiro, porém não foi tão rentável como na Copa do Mundo de 2014.
Thiago Mourão se prontificou a atualizar e redigir o Ofício de Solicitação para
fiscalização Punitiva no Parque Nacional da Tijuca, esse ofício será direcionado para os
gestores do Parque Nacional da Tijuca com o intuito de sugerir a possibilidade de Fiscais
de outras Unidades de Conservação atuarem com multa em Blitz Punitivas dentro das
Trilhas do PNT. Isso acontece em outros parques do Brasil.
Informar que na Reunião do Movimento Transcarioca ficou decidido que “Bolsões”
ou “Anéis” serão criados para alguns atrativos que ficaram fora do traçado original da

Trilha Transcarioca. A Acta adotou o trecho do Horto do Jequitibá e precisa angariar
associados para a aprender e ajudar no manejo da trilha.
Informar que os futuros eventos de Turismo de Aventura no Brasil são a Adventure
Sports Fair, nos dias 12 a 16 de Outubro em São Paulo e o Abeta Summit, nos dias 06 a
10 de Novembro em Três Coroas, Rio Grande do Sul.
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 a próxima reunião do projeto será no dia 21 de setembro, e o
principal objetivo do projeto nesse momento é angariar novos voluntários. Foi feito o
convite para que todos compareçam a reunião e ajudem compartilhando nas mídias
sociais a promoção do projeto.
Rodrigo Fernandez informou sobre a votação da nova Diretoria da ACTA. Será
preciso montar uma ou mais Chapas, essas Chapas deve apresentar propostas para a
nova eleição que está marcada para o próximo dia 04 de Outubro de 2016. A convocação
será feita com até 15 dias de antecedência da eleição, a data limite é 19/09/2016. Os
cargos para a nova eleição são: Presidente, Vice Presidente, Tesoureiro e Secretário.
Vinicius Viegas informou sobre o atual panorama do Montanhismo Brasileiro com a
Escalada Esportiva entrando no Jogos Olímpicos Tokyo 2020 e os futuros possíveis
problemas políticos entre associações.
Durante a reunião surgiu a possibilidade da Acta criar um Workshop para os novos
associados entenderem como se regularizar e como é o mercado de Turismo de Aventura
no Rio de Janeiro. Também foi solicitado para que seja retirada a conta da ACTA do site já
que esta foi encerrada.

