REUNIÃO ORDINÁRIA 07-01-2016
Ao sétimo dia do mês de janeiro do ano de dois mil e dezesseis, às 19:00h em última
convocação, na Avenida Rio Branco nº 156 - 32º andar - Sala 3236, nesta cidade do Rio
de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, sede da empresa Efetur - reuniram-se em Reunião
Mensal da ACTA – Associação Carioca de Turismo de Aventura - conforme artigo 17 do
estatuto social, os seguintes associados:

• Afonso da Silva (Guia/Condutor)
• Carlos Cordeiro (Trecker Friends)
• Felipe Novaes (Guia/Condutor)
• Felipe Rocha (Efe Tur)
• Gleison Miranda (Rio Natural)
• Guilherme Antunes (Rio Natural)
• Marcelo Castro (Crux Ecoaventura)
• Vinicius Viegas (Nattrip Ecoturismo)

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. Felipe Rocha, declarando iniciada a sessão, disse que a finalidade da
presente reunião era: Debater sobre as recentes fiscalizações da Turisrio nas trilhas da
cidade do Rio de Janeiro, Contatar o Ministério do Turismo para o real entendimento do
Ministério com as profissões do setor do turismo e qual o cronograma futuro para essas
profissões. Após a resposta do Ministério do Turismo contatar a Turisrio para prevenir
fiscalizações errôneas. Debater sobre novas medidas para maior envolvimento dos
associados, listar no site os resultados imediatos dos trabalhos da ACTA através de
relatos dos associados, criar páginas listando os benefícios respectivamente para os
guias, condutores e empresas associadas e a apresentação do novo plano de marketing
da acta, que foi enviado por e-mail para actario@googlegroups.com e está disponível para
download na página do GT de marketing. Divulgar para Riotur, Turisrio e demais empresas
do trade nota de repúdio da Nattrip para o Hotel Mirassol pelo fato de ter expulsado duas
clientes da recepção do hotel e que aguardavam pick-up para um passeio regular. Propor
reunião entre os presidentes da Acta, Sindegtur e Cieth . Apresentação dos novos
associados.

