Reunião Ordinária
09-01-2018
Pauta:
1) Apresentação de novos associados
2) Trilha Transcarioca
3) Informe sobre as reuniões com INEA - PEPB
4) Informe sobre a reunião sobre Rapel no MONA
5) Projeto de Lei para o Turismo de Aventura (fase atual)
6) Apresentação RioTur
7) Próximos passos para 2018
8) Assuntos Gerais
- Seguro de acidentes pessoais
- Flyers nos stands da Visit Rio
- Pernoite na Pedra da Gávea e Pedra Bonita

Participantes:
Tina Murad | CRUX ECO
Thiago Mourão | JUNGLE ME
Vinicius Viegas | NATTRIP
Fábio Nascimento | ADVENTURER SOUL
Anderson Ribeiro | AVEC TRILHAS

Local: Rua Barão de Itapagipe, Nº 543, Tijuca
Horário de Início: 19:30
Horário de término: 21:30

1) Apresentação de novos associados
- Fábio Nascimento da Adventurer Soul.
2) Trilha Transcarioca
- De acordo com os últimos relatos de usuários do trecho adotado pela (ACTA Dona Castorina - Jequitibá x
Primatas) será preciso realizar uma ação URGENTE no local. Na próxima segunda-feira, dia 15 de Janeiro de
2018, às 13:00. A ACTA irá realizar um mutirão de manejo e sinalização.
*Os interessados devem entrar em contato com a Diretoria.
3) Informe sobre as reuniões com INEA - PEPB
- Não houve reuniões em Dezembro.
- Os representantes da ACTA Luiz Gama e Carlos Cordeiro não tem comparecido as reuniões do conselho do
Parque Estadual da Pedra Branca como tinha sido acordado em reunião e registrado em ata.
4) Informe sobre a reunião sobre Rapel no MONA
Não houve reuniões em Dezembro.
5) Projeto de Lei para o Turismo de Aventura (fase atual)
- Durante o mês de Dezembro Thiago Mourão esteve em reunião no gabinete do deputado Comte Bittencourt
para tratar sobre o Projeto para o Turismo de Aventura. O projeto foi à plenário e retornou a sua fase inicial.
6) Apresentação RioTur
- Durante os meses de Agosto, Setembro e Outubro o GT RIO TUR (Tina Murad, Paulo Renato e Vinicius
Viegas) desenvolveram uma apresentação sobre as potencialidades da ACTA para ser apresentado a Rio
TUR e Rio Eventos. Foi feito uma breve apresentação durante a reunião onde os associados ofereceram
algumas sugestões que deve ser analisada pelo GT.
Sugestões durante a reunião:
- O foco deve ser consolidar o Rio de Janeiro como um destino de Turismo de Aventura e não apenas
aumentar a receita os turistas que já estão vindo para o Rio de Janeiro.
- Incluir apenas fotos de atividades na cidade do Rio de Janeiro
7) Próximos passos para 2018
Alerta Vermelho
- A atual Diretoria deixa registrado a insatisfação com a postura dos associados que tiveram pouquíssimo
engajamento durante o ano de 2017 com os assuntos pertinentes ao Turismo de Aventura do Rio de Janeiro,
deixando praticamente todas as demandas para os poucos associados ativos.
Sugestões levantadas para Reformulação da ACTA
Site: Criação de novo website.
Blog: Se tornar um portal de notícias onde cada associado deve escrever um post a cada semestre.
Mídias Sociais: Tornar um Portal de notícias e vinculação de informação pertinentes ao turismo de aventura.
Ser de utilidade pública e se tornar indispensável.
Associados: Não ter mais guias e condutores de turismo de aventura na ACTA.
Cada novo associado terá uma agência padrinha, que irá ajudar na inicialização na associação.
Será criado um cadastro/banco de dados de Guias e Condutores.
Promover Selo Best Choice: Reformulação dos associados com novas regras e diretrizes.

Quem dá ideia faz: O Associado que chegar com uma nova demanda ou sugestão precisará fazer parte na
execução e ajudar a construir o resultado.

8) Assuntos Gerais
- Seguro
A Diretora de Marketing Tina Murad irá pesquisar e ir atrás de seguradoras que queira realizar uma parceria
com as empresas da ACTA oferecendo preços e oportunidades diferenciadas.
- Flyers nos Stands da Visit Rio
Recebemos o convite da VisitRio para encaminhar Material Gráfico de 5 associados da ACTA.
Em reunião foi decidido que as empresas que atendem diretamente os turistas do Rio de Janeiro que mais
ajudaram a associação em 2017 irão ter a oportunidade de ter seu material gráfico divulgado nos stands da
VisitRio. São elas:
- Jungleme
- Crux Eco
- Nattrip
- Avec Trilhas
- Rajaiv Adventure
Os demais associados que queiram se beneficiar desta oportunidade devem estar presentes nas próximas
reuniões e trabalhar de forma mais ativa na associação.
- Pernoite na Pedra da Gávea e Pedra Bonita
De acordo com o Secretário Anderson Ribeiro o Parque Nacional da Tijuca começou a notificar empresas que
realizam o pernoite via facebook e após comprovação do evento multar os envolvidos. De acordo com a
Gestão do Parque Nacional da Tijuca no ano novo algumas empresas já começaram a ser autuadas após a
comprovação por fotos de que houve pernoite.

Próxima reunião: 06 de Fevereiro de 2018

