Reunião Ordinária
20-02-2018
Pauta:
1) Apresentação de novos associados
2) Trilha Transcarioca
3) Projeto de Lei para o Turismo de Aventura (atualizações)
4) Ações de Fiscalização no PNT
5) Assuntos Gerais
- Seguro de acidentes pessoais
- Reformulação dos GT´s
- World Travel Market 2018
- ATM (Abertura de Temporada de Montanhismo)

Participantes:
Tina Murad | CRUX ECO
Thiago Mourão | JUNGLE ME
Vinicius Viegas | NATTRIP
Rodrigo Fernandez | NATTRIP
Paulo Renato | BRASIL A PÉ
Fábio Nascimento | ADVENTURER SOUL
Adriano Gomes | DESBRAVA ROTAS
Carlos Melo | ECO TRILHAS E AVENTURA
Frederico Antonio | ALUÁ AVENTURA E TURISMO

Local: Rua Marquês de São Vicente, 348, 201, Gávea, Rio de Janeiro-RJ
Horário de Início: 19:30
Horário de término: 21:00

1) Apresentação de novos associados
- Adriano Gomes da Silva (Guia de Turismo)
Empresa: Desbrava Rotas Turismo e Eventos
- Frederico Antônio (Guia de Turismo)
Empresa: Aluá Aventura e Turismo
2) Trilha Transcarioca
- Vinicius VIegas informou que no último dia 15 de Janeiro de 2018, de 14:00 às 18:00 a ACTA realizou um
mutirão de manejo e sinalização no trecho adotado pela (ACTA Dona Castorina - Jequitibá x Primatas).
Foram fechados dois atalhos na descida para o Jequitibá. Durante o caminho alguns visitantes da unidade
foram abordados e informados sobre regras do plano de manejo. Foi encontrado três grupos com cachorro na
Cachoeira da Gruta. Foi feito algumas podas durante o caminho. Houve remoção de pichações nas árvores e
pedras. Algumas pegadas que estavam sumindo foram reforçadas e outras que estavam em excesso foram
retiradas.
Será realizado um novo mutirão no mês de Março. Os associados devem optar por uma das datas, aquela
que tiver mais quórum será a escolhida. As opções são: 14 de março (quarta-feira) ou 17 de março
(sábado).
*Os interessados devem entrar em contato com a Diretoria.
Vinicius Viegas apresentou o sistema Guardião do site e aplicativo da trilha transcarioca. Neste sistema é
possível ter acesso a ocorrências cadastradas sobre o trecho. Será informado ao MTT e realizado ações de
melhoria na próxima ação no local. Segue exemplo da última ocorrência:

3) Projeto de Lei para o Turismo de Aventura (atualizações)
- Thiago Mourão informou que o andamento do projeto de lei na câmara está bem lento e que no momento
devemos aguardar rodar todas as comissões novamente para tomar novas ações.
Paulo Renato solicitou que seja informado o número do projeto de lei novamente para acompanhamento dos
associados.
PROJETO DE LEI Nº 2133/2016
EMENTA: DISPÕE SOBRE A PROMOÇÃO DO TURISMO DE AVENTURA NO ESTADO DO RIO DE
JANEIRO.
Autor(es): Deputado CHIQUINHO DA MANGUEIRA

4) Ações de fiscalização no PNT
- Vinicius Viegas informou sobre as últimas ações de fiscalizações no Parque Nacional da Tijuca, até o
momento foram realizadas 8 autuações, que variam entre 3 a 5 mil reais. O fiscal que está realizando as
autuações tem ido pelo menos 1x por semana na Pedra da Gávea, Pedra bonita e Cachoeiras do Horto. O
horário tem variado entre o período da madrugada e da manhã, sempre focando nos visitantes que estão
descumprindo as regras do plano de manejo..
No mês de Março será marcado um novo grande mutirão, os associados devem participar e entrar em contato
com a Diretoria para receberem maiores informações..

5) Assuntos Gerais
Seguro de Acidentes Pessoais
- Thiago Mourão informou que na última semana precisou acionar o seguro EcoTrip devido a um corte na mão
sofrido por um dos clientes. Thiago informou que tudo ocorreu bem até o momento pois ele portava em seu
veículo os 2 (dois) documentos necessários para ativação do sinistro. Um documento para o médico
preencher e outro para o cliente preencher. Thiago informou que é necessário pegar um laudo do médico que
atendeu o cliente. O tempo para ressarcimento gira em torno de 30 dias.
A Diretora de Marketing Tina Murad informou que irá entrar em contato com a “Porto Seguro - Brasil
Aventura” para realizar uma parceria com as empresas da ACTA, buscando oportunidades para melhores
preços e serviços diferenciados.

Reformulação dos GT´s
- Será realizado uma reativação dos Grupos de Trabalho. Segue a lista dos GT´s e seus respectivos
representantes. Os associados devem informar e se colocar à disposição para atuar em algum GT. O
objetivo é ter os associados mais próximos e acompanhando os trabalhos realizados pela associação.
GT de Representatividade Política
Thiago Mourão
Vinicius Viegas
Fábio Nascimento

GT de Segurança e Ordenamento em UC´s
Thiago Mourão
Rodrigo Fernandez
GT de Estatuto e Ética
Vinicius Viegas
GT de Rapel
Vinicius Viegas
Caio Múcio
Fábio Nascimento
Carlos Melo
*Fábio Nascimento sugeriu que seja cobrado do Gestor do MONAPA o andamento do GT de Rapel da
Unidade de Conservação.
GT Marketing e Associados
Tina Murad
Paulo Renato
Fábio Nascimento
Adriano Gomes da Silva
*Paulo Renato sugeriu uma frequência de postagem para o GT de Marketing
GT Infra Estrutura
Rodrigo Fernandez
Vinicius Viegas

World Travel Market 2018
Vinicius Viegas informou que as inscrições gratuitas para o WTM estão abertas. O evento é o maior evento de
turismo da América Latina e ocorre em São Paulo dos dias 03 à 05 de abril.
Link para inscrição: https://latinamerica.wtm.com/pt-br/Visitar/Inscreva-se
ATM (Abertura de Temporada de Montanhismo)
- Vinicius Viegas informou que no ATM de 2017 recebeu um convite da Kika Bradford (Presidente da CBME)
para que a ACTA tenha um stand no ATM do Rio de Janeiro. Vinicius irá entrar em contato com a Kika para
alinhar o convite e estender esta oportunidade para que a ABETA esteja também representada no Stand.
Atualmente na ACTA a Jungle Me e Nattrip são associadas Abeta.

Próxima reunião: 13 de Março de 2018
Local: Rua Marquês de São Vicente, 348, 201, Gávea
Horário de Início: 19:00

