REUNIÃO ORDINÁRIA 07-06-2016
Ao sétimo dia do mês de junho do ano de dois mil e dezesseis, às 19:00h em
última convocação, na Praça Floriano, 55 - B - Centro, nesta cidade do Rio de Janeiro,
Estado do Rio de Janeiro, no Bar Amarelinho da Cinelândia - reuniram-se em Reunião
Mensal da ACTA – Associação Carioca de Turismo de Aventura - conforme artigo 17 do
estatuto social, os seguintes associados:

• Thiago Mourão (Jungle Me)
• Luiz Henrique Gama (Desbravando Rio)
• Miguel Angel (Desbravando Rio)
• Thales Willian da Silva (Desbravando Rio)
• Daniel Farache (Rio Natural)
• Guilherme Antunes (Rio Natural)
• Vinicius Viegas (Nattrip Ecoturismo)
• Caio Mucio (K2 Adventure)
• Rafael Barros (Rio Montanha)
• Marcelo Castro (Crux)
• Hugo Sanchez (Condutor de Turismo)
• Guilherme Camocardi (Rio4Fun)

Assumiu a presidência da mesa, o Sr. Thiago Mourão, 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. Marcelo Castro, declarando iniciada a
sessão, disse que a finalidade da presente reunião era: Apresentar os novos interessados
em se associar a ACTA, Caio Mucio da K2 Adventure, Thales Willian da Silva da
Desbravando Rio e Hugo Sanchez Condutor de Turismo da Nattrip e Rio Natural. A
explanação de Daniel Farache sobre a reunião do MONA Pão de Açúcar que ocorreu no
último dia 03 de junho, informando que ainda não foi definido como será acesso para as
vias de escalada e trilha do Morro da Urca no período das olimpíadas, que ocorrerá uma
nova reunião para definir a situação do Rapel no Morro da Urca e um WorkShop de rapel
em parceria com o MONA Pão de Açúcar e Femerj para os operadores de rapel, que o
domínio do MONA Pão de Açúcar ficará sob curadoria da Nattrip Ecoturismo,
assessorando e auxiliando o site da UC. A explanação de Thiago Mourão sobre o
andamento do programa de voluntariado no PNT sugerindo que o Cadastro das novas
empresas da ACTA seja feito via voluntariado. Thiago também citou que será preciso
estudar com o Lenauro da Terra Brasílias formas de como a ACTA poderá se beneficiar

com a ABETA. Solicitar que seja feito o pagamento das semestralidades da ACTA na
Conta Poupança da Caixa Econômica Federal, Agência 3106 e Conta Poupança
00000399-5, que está no nome de Marcelo Paula Castro e Silva. A explanação de Vinicius
Viegas sobre a realização de uma “Trilha Solidária” com os integrantes da ACTA e
qualquer outra pessoa interessada. Essa ideia partiu da Keley Souza (guia de turismo) e
Carlos Cordeiro. A Nattrip junto com os idealizadores do projeto está coordenando e
estruturando o projeto para que possa ser apresentado ao trade no final do mês de junho.

