SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA E TURISMO DE MINAS GERAIS
3ª REUNIÃO GRUPO DE TRABALHO DE TURISMO DE AVENTURA
ATA NÚMERO 03 DA
REUNIÃO DO GRUPO
DE
TRABALHO
TURISMO
DE
AVENTURA

Pauta: 10:12 hs – Reunião iniciada pela Subsecretaria de Turismo, Milena Pedrosa,
10:15hs – Presentes: Cintia Pela Freire, Secult; Rafael Valadão, Secult; Cristiane Froes,
IEF; Gustavo Athayde e Giselle Saraiva, FEMEMG; Washinton Marques, CBMMG; Luana
Barros, IEF; Nathália Barros, Semad; Circuito Serra do Cipó. Aos 25 dias do mês de
novembro de 2021, às 10 horas, via Google Meet, por meio do link
https://meet.google.com/gha-zmqs-qvt , realizou-se a 3ª reunião do Grupo de Trabalho
de Turismo de Aventura com a presença das entidades públicas e privadas, a
Subsecretária de Turismo Milena Pedrosa agradeceu a presença de todos e ressaltou o
trabalho em conjunto, pedindo licença por motivo de outra agenda. A reunião teve a
condução da Assessora da Subsecretaria de Turismo do Estado de Minas Gerais, Cintia
Freire, ela agradece as contribuições dos participantes desse grupo de trabalho feitas no
drive. Cintia apresenta a resolução para todos já com as contribuições e vai lendo item
a item para aprovação de todos. Cintia indica que vai submeter ao jurídico para análise
e questiona se será decreto ou lei. Luana sugere o termo de regulamentação. Nathalia
menciona sobre a atuação de empresas não formalizadas e o Gustavo concorda que só
empresas formalizadas podem oferecer esse serviço. Rafael ressalta que a busca de
segurança para os turistas, essas empresas têm que estarem formalizadas. Todos
concordam com a formalização. Gustavo sugere incluir o Rapel, Trikline, Slackline,
Whaterline nas modalidades, Gisele concorda. Nathalia questiona se a Abeta reconhece
e se tem normas específicas para essas modalidades. Gisele responde que não tem
regulamentação direcionada para elas. Capitão Washington sugere inserir atividades
esportivas com cordas ou fitas ancoradas cujo praticante esteja em locais elevados ou
em planos verticais, sejam inseridos, assim englobando todas essas atividades que
necessitam desses equipamentos. Cintia pede para informar as descrições das siglas que
estão no documento, CCE, UIAA. Gisele escreve pelo chat. Cintia pergunta se tem
alguma norma faltando e o Capitão Washington responde que está tudo ok. Cintia vai
incluirá o código de defesa do consumidor. Nathalia questiona que o ecoturismo é muito
geral e teria que focar no Turismo de Aventura. Cintia mostra o parágrafo II onde está o
conceito. Cristiane fala que Ecoturismo não precisa de seguir normas ANT. Cintia lê o
conceito de Ecoturismo. Foi enfatizado que o Turismo de Aventura pode haver risco e
envolve terceiros para a prática e o Ecoturismo pode ser autônomo e comercializado
também. Capitão Washington fala que o Ecoturismo as pessoas correm riscos, a relação
comercial a legislação tem que comtemplar. Mas se for autônomo o praticante assume
os riscos. Cristiane sugere para pôr no preâmbulo a regulamentação da prática
comercial de Ecoturismo e Turismo de Aventura. Cintia cita as cartilhas que serão
elaboradas. Cintia lê o restante dos parágrafos e todos concordam às 10:50.
Reunião troca de link para o https://meet.google.com/yy-bsfv-nam para serem
discutidas as Práticas. Cintia apresenta as ideias para futuras cartilhas e todas a áreas se

comprometem a disponibilizar materiais no drive do grupo de trabalho. Estando
finalizado o documento e as cartilhas, ficou a sugestão de serem feitos webinários e um
encontro híbrido para passar para o público o resultado do GT de Aventura. Foi proposto
pelo capitão Washington ouvir do setor, através de pesquisa. Foi proposto pela Gisele
cursos para capacitar os agentes envolvidos nas práticas.
Finalmente o grupo decide nova reunião no dia 23/12/2021, às 10 horas. Nada mais
havendo a discutir, a reunião foi encerrada às 11:03.

