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Ata da décima Reunião do Grupo de Trabalho sobre Turismo Náutico 

Aos vinte e oito dias do mês de junho de 2010, no Hotel Mercure, em Brasília, com a presença de 
Sáskia Lima, Rafaela Lehmann, Alessandro de Castro, Haila Braga, Letícia Pires, Patric Krahl, 
Mariana Xavier, Márcio Vantil e Hermano Carvalho, representantes do Ministério do Turismo; 
Camila Lacerda, representante da ANVISA; André Pousada e Diego Dantas, representantes da 
ABREMAR; Lia Bergman, representante da Sec. Esp. Portos; Abraham Rosemberg, da 
Superyatchs Brazil; Aldo Costa Filho e Ana Paula da Silva, representantes do Ministério do 
Trabalho e Emprego; Péricles Alves, representante da Marinha do Brasil; Karem Basulto e Cintia 
Cruz, representantes da Embratur; Carlos Eduardo Bueno Neto, da Brasilcruise; Bruno Pinheiro, 
da ANTAQ; Tales Teixeira Júnior e Arcelino Damasceno, da Polícia Federal; Elzário Júnior, Djane 
Vitoriano, Wânia Seixas, Cláudia Maldonado, Carlos Ribeiro e Michel Bechara, reuniu-se o Grupo 
de Trabalho de Turismo Náutico do Ministério do Turismo para cumprimento da ordem do dia.  

A abertura da reunião foi realizada pela Coordenadora Geral de Segmentação, Sáskia Lima, a 
qual explanou a logística da reunião e deu as boas vindas à todos. 

Em seguida, Cíntia Leite, da Embratur, iniciou a apresentação das atualizações realizadas no site 
www.braziltour.com/coast, mostrando aos presentes as telas antigas e modificadas. Explanou-se 
ainda que tal apresentação foi fruto de uma primeira rodada de modificações, realizada em 
caráter emergencial, sendo que, mais modificações poderiam ser realizadas.  

Ainda em relação a esse tema, Abraham Rosemberg sugeriu que fosse consultado o Guia 
Náutico da Costa Brasileira. Outro ponto sugerido pelo grupo foi a inserção da lista de marinas 
cadastradas na Marinha do Brasil, no site da Embratur. 

Iniciou-se então, a apresentação do Diagnóstico do Setor de Apoio do Turismo Náutico Brasileiro, 
realizada pelo Departamento de Financiamento e Promoção de Investimentos no Turismo, em 
conjunto com a Confederação Brasileira de Conventions & Visitors Bureau, os quais explanaram 
as linhas gerais do estudo. Como encaminhamento, ficou acertado que os presentes enviariam 
suas contribuições até o dia 19 de julho, como forma de aprimorar o estudo em questão. 

Passou-se então a palavra à Polícia Federal, a qual apresentou suas competências, infra-
estrutura disponível e linhas de atuação, ao longo da costa brasileira. 

Em seguida, enfocou-se a Resolução 1556, da ANTAQ, e o representante do MTur, Alessandro 
Castro, informou aos presentes que uma reunião entre MTur e ANTAQ foi realizada ao fim do mês 
de maio, sendo que, para formalizar os pontos discutidos naquela reunião, havia sido elaborado 
um ofício pelo MTur, o qual, seria enviado à ANTAQ, fato que somente ocorreu no dia 01 de julho. 

http://www.braziltour.com/coast


O envio de tal ofício foi questionado pelo presidente da Brasilcruise, o Sr. Carlos Eduardo Bueno 
Netto. Como encaminhamento, ficou acordado que uma nova reunião, específica para tal tema, 
seria realizada, e eventuais complementações ao que já foi solicitado, seriam enviadas à ANTAQ. 

Passou-se então à apresentação realizada pela ABREMAR, a qual apresentou um diagnóstico 
acerca dos principais problemas portuários e afins que dificultam o desenvolvimento e a 
competitividade do setor de cruzeiros marítimos no Brasil. Vale destacar que o estudo completo, 
em versão preliminar, foi entregue aos representantes do MTur. 

Após, a representante do Ministério do Trabalho, a Sra. Ana Paula da Silva, apresentou as linhas 
gerais de um projeto de capacitação que vêem sendo desenhado para o setor. Como 
encaminhamento, ficou acordado que o MTur enviaria ao MTE uma sugestão de data para que 
uma audiência pública seja realizada, e assim, o projeto seja levado adiante. 

Por fim, o Secretário Executivo do Ministério do Turismo, destacou a importância do setor para o 
desenvolvimento do turismo e saudou aos presentes. 

 

Assim, às 14 horas, encerrou-se a reunião. 

 

Brasília, 5 de julho de 2010. 
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