REUNIÃO ORDINÁRIA 07-03-2017
Ao sétimo dia do mês de marco do ano de dois mil e dezessete, às 19:00h em
última convocação, na Rua Barão de Itapagipe, 543 - Tijuca, nesta cidade do Rio de
Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, na sede da Nattrip Agência de Turismo Ltda - reuniramse em Reunião Mensal da ACTA – Associação Carioca de Turismo de Aventura conforme artigo 17 do estatuto social, pauta convocatória:
- Apresentação de novos associados
- Resumo da reunião com a RioTur
- Integração com a Riotur
- Resumo da Reunião com o vereador Carlo Caiado
Frente Parlamentar de Turismo de Aventura
- Alinhamento com Abeta
- Cabo de Aço da P4
- Frente Parlamentar de Turismo de Aventura na Câmara dos Vereadores
- Extensão do Programa de Voluntariado Monitoramento Educativo PNT/ACTA
- Ações em nosso trecho da TT
- Fiscalização e Assaltos no PNT
- Inauguração da Trilha TransCarioca
- Segurança nas Trilhas
-Grupo da Acta no facebook
- Assuntos Gerais

Estando presente os seguintes associados:
• Rodrigo Fernandez (Nattrip)
• Max de Oliveira (No Russ)
• Thiago Mourão (Jungle Me)
• Luiz Henrique Gama (Desbravando Rio)
• Paulo Renato (Brasil a Pé)
• Caio Mucio (K2 Adventure)
• Vinicius Viegas (Nattrip Ecoturismo)
• Diogo Vieira (No Russ)

• André Luiz (Rio Track Adventure)
• Marcelo Castro (Crux Eco)
• Afonso da Silva (Condutor de Turismo de Aventura)
• Anderson Ribeiro (Avec Trilhas)
• Daniel Oliveira (Nattrip)
Assumiu a presidência da mesa, o Sr. Rodrigo Fernandez, 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. Rodrigo Fernandez, declarando
iniciada a sessão, disse que a finalidade da presente reunião era:

1) Apresentar os novos interessados:
André Luiz da Rio Track Adventure apresentou sua empresa que possui foco em
atividades de Rapel e Canionismo.

2) Resumo da Reunião com a Rio Tur:
Marcelo Castro e Vinicius Viegas explanaram sobre o resultado da reunião com a Rio Tur
e trouxeram algumas demandas e ações para a Associação. São elas:
2.1) Promoção e Divulgação
Demandas da ACTA:
- A ACTA deve estar presente ou representada nos grandes eventos de turismo do Brasil e
do Exterior. O apoio da RioTur pode ser desde folders da associação no evento até a
presença dos operadores e agências no evento.
Ações da RioTur:
- Apoiar e aproximar a ACTA com o Rio Convention Bureau e ABAV, para que a ACTA
também esteja presente nas feiras e eventos de turismo, afim de promover o Turismo de
Aventura no Rio de Janeiro nacionalmente ou internacionalmente.
- Criação de material gráfico e mapas focados na promoção dos destinos de Turismo de
Aventura do Rio de Janeiro.
- Disponibilizar o auditório da RioTur para que a ACTA apresente a associação, suas
demandas, ideias e sugestões para a RioTur, ABAV e Rio Convention Bureau. O evento
não poderá ultrapassar 1:30 de duração e precisa ser feito de forma direta, objetiva e num
formato comercial. A ACTA deve destacando seus pontos de atuação, o retorno que a
cidade terá se tornando um polo de Turismo de Aventura e os aspectos sociais envolvidos.
Ação imediata: Criação de um Grupo de Trabalho entre Paulo Renato, Cristina Murad,
Marcelo Castro e Vinicius Viegas para criação da apresentação e roteiro do evento.

2.2) Segurança
Demandas da ACTA:
- A Acta informou sobre os problemas de segurança pública nas trilhas do Rio de Janeiro,
principalmente na Floresta da Tijuca.
Ação da RioTur:
- A RioTur está ciente dos casos de assalto no Parque Nacional da Tijuca e irá nos apoiar
e ouvir as sugestões para resolver esse problema.
Vinicius Viegas informou que após a reunião recebeu o contato da Rio Tur para
esclarecimento e informações sobre os principais pontos de assalto nas trilhas do Rio de
Janeiro

2.3) Transporte
Demandas da ACTA:
- A legislação impossibilita as operadoras de possuir frota de veículos para o Turismo de
Aventura. Foi citado como um exemplo bem sucedido o caso da prefeitura de Paraty que
legalizou o Jipe. É importante informar que o turista de Turismo de Aventura não quer ir
para a Floresta da Tijuca de carro sedan ou de van. O cliente tem outro perfil. Hoje temos
muitos entraves para a legalização dos veículos para Turismo de Aventura.
- O Driver Guide existe no mundo inteiro, e no Rio de Janeiro não é permito. Como
exemplo de caso de sucesso temos a prefeitura de Foz do Iguaçu-PR que resolveu o
problema dos transportes legalizando o Driver Guide.
Ações da RioTur:
- Aproximar a ACTA dos vereadores para que criem projetos de leis específicos para o
Turismo de Aventura e Driver Guide. A Acta precisa documentar muito bem esses projetos
para que sejam repassados e apresentados aos vereadores interessados.

2.4) Mão de Obra
- A Acta explicou toda a situação do embate entre Turismo e Esporte.
- A Acta citou o fato da TurisRio informar que o curso de Atrativos Naturais para Guias de
Turismo é obrigatório para guias e conduzir pessoas em atividades de aventura.
Aproveito para descrever até onde vai a atuação dos dois profissionais que atuam na
frente do Turismo.
- O Cargo da CBO nº 5115-05 de Condutor de Turismo de Aventura possui como
descrição sumária da profissão:

"Conduzem clientes/pessoas nas atividades de turismo pesca e de aventura, tais como:
rafting, escalada, trilha, balonismo, etc, operando veículos e equipamentos diversos,
descrevendo características físicas, ambientais e históricas do local onde atuam.
Organizam, selecionam e preparam materiais e equipamentos necessários à realização
das atividades turísticas. Orientam os clientes/pessoas nos procedimentos das atividades
turísticas que irão realizar, nas questões de segurança e cuidados com meio ambiente.
Dão suporte a clientes/pessoas auxiliando-as, quando necessário. Auxiliam nas vendas
divulgando outros tipos de atividades durante a realização dos passeios. Mantém os
equipamentos em condições de uso lavando, limpando, guardando e realizando pequenos
reparos."
- A RioTur possui a demanda de Trabalhar o Social para o Turismo. Exemplo: Centro de
Montanha Vidigal como formador de Condutores de Turismo de Aventura.

2.5) Demandas da RioTur para a ACTA:
- A Acta deve mapear o número total de empresas associadas. Elencar quais são, quais
seus serviços e áreas de atuação.
- Informar o perfil do praticante de Turismo de Aventura.
- A ACTA deve mapear os principais atrativos de turismo de aventura, principais atividades
de Turismo de Aventura do Rio de Janeiro e suas respectivas atividades. Os principais
atrativos naturais são o Parque da Tijuca, Parque da Pedra Branca, Mona Pão de Açúcar e
Trilha Transcarioca.
- Levantar o número total de vias de escalada do município do Rio de Janeiro para
divulgação e promoção e outros aspectos que tornam o Rio de Janeiro um atrativo ímpar
para o Turismo de Aventura.
- A RioTur deseja trabalhar com eventos de grande porte, que encham os meios de
hospedagem da cidade. A RioTur não pretende mais trabalhar com pequenos eventos. Os
eventos menores devem ser direcionados e apoiados pela Rio Eventos.
- Criação de um grande evento de Turismo de Aventura em junho de 2017.
Sugestão: Fazer com que o Rio de Janeiro receba o Abeta Summit 2018. (Elencar os
últimos locais que receberam o evento).
Ação imediata: A Diretoria da ACTA deve entregar um plano de ação para cada demanda
debatida na reunião com a Riotur.

3) Frente Parlamentar em Prol do Turismo de Aventura:
Rodrigo Fernandez informou que junto do Vinicius Viegas esteve em reunião com a
Assessoria do Vereador Carlo Caiado afim de iniciar tratativas para a criação de uma
Frente Parlamentar em prol do Turismo de Aventura. Essa Frente Parlamentar irá convidar
os vereadores Célio Luparelli, Marcelo Arar e Leandro Lira. Rodrigo informou que o

principal objetivo da Frente Parlamentar é regulamentar o transporte para o turismo de
aventura e apontar todos os personagens aptos a fazer guiamentos de turismo de
aventura dentro do município do Rio de Janeiro, transformando no final em um projeto de
lei benéfico para os empresários, guias e condutores de turismo de aventura do Rio de
Janeiro.

4) Eleições da ACTA na próxima reunião de Abril
Na próxima reunião do dia 04 de Abril será realizada as novas eleições da ACTA e
também será feito um estudo para alteração do estatuto da ACTA.
Ação1: Contratar um Contador para finalizar o processo de alteração do estatuto e das
novas eleições
Ação2: Após tudo estar regularizado contratar o portal “Contabilizei” e pagar apenas por
serviços avulsos.

5) Alinhamento com a ABETA
Thiago Mourão informou que está em contato com o Vice Presidente da ABETA “Luizão”,
para que numa próxima visita da Diretoria da ABETA ao Rio de Janeiro tenhamos uma
reunião entre ACTA e Abeta afim de alinhar e fortalecer a integração das duas
associações.

6) Cabo de Aço da trilha da Pedra da Gávea via Garganta do Céu
Vinicius Viegas informou que será enviado um ofício para o CEB e Femerj informando que
caso a decisão do CEB e da FEMERJ seja manter a Via com o traçado original a ACTA
possui o Cabo e que está se colocando a disposição para troca

7) Extensão do Programa de Voluntariado
Rodrigo Fernandez e Thiago Mourão informaram que haverá a extensão do Programa de
Voluntariado da ACTA e do PNT no trecho adotado pela ACTA da Trilha Transcarioca. Os
voluntários irão atuar no trecho inicial, região próxima a Cachoeira do Horto, local de
muitos acidentes graves e até fatais.

8) Trilha Transcarioca e ações no Trecho 17 (Dona Castorina x
Primatas)
No dia 19/03 será feito um levantamento para o manejo no techo adotado pela ACTA.
Anderson Ribeiro sugeriu a inclusão da Cachoeira do Box como um opcional para a Trilha
Transcarioca, esse assunto irá a pauta na próxima reunião da Trilha Transcarioca.

O site da ACTA irá apontar para os operadores e guias de turismo que estão aptos a guiar
os trechos da Trilha Transcarioca. Será necessário a criação de um formulário
independente para inclusão desses personagens no site da ACTA. Eles não serão
obrigado a ser associados existirá uma classificação de acordo o Status de filiação.

9) Assaltos e Fiscalização no PNT
Haverá uma reunião no dia 13/03 sobre os problemas de segurança nos trechos da Trilha
Transcarioca. Foi sugerido que seja informado ao BETO da Trilha Transcarioca que já
existe uma reunião com as forças de segurança dentro da Câmara Técnica do Parque
Nacional da Tijuca para que seja analisado a necessidade de existir duas reuniões
similares.

10) Assuntos Gerais
10.1)Grupo da ACTA no Facebook
Ficou decidido que o grupo no Facebook da ACTA será excluído. A ACTA terá apenas a
página no Facebook.

10.2) PEPB
Luiz Gama irá solicitar a lista de condutores do Parque da Pedra Branca para que a ACTA
possa cadastrar os condutores em seu site.

10.3) E-mails corpotativos
Rodrigo Fernandez irá criar e-mails corporativos com o domínio da ACTA para melhor
comunicação e credibilidade dos associados.
Ex: marcelocastro@actarj.com.br, viniciusviegas@actarj.com.br

10.4) Intensificar o uso nas mídias sociais da ACTA e parceria com
Blogueiros
Paulo Renato sugeriu uma maior intensificação nas postagens nas mídias sociais
Facebook e Instagram, e que a ACTA entrasse em contato com RBO (Rede de Blogs
Outdoor) para aproximação e apresentação da associação.

Após todos os itens tendo sido discutidos e deliberados, o presidente da mesa deu por
encerrada a Assembleia.
Próxima reunião: 04/04/2017

