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Aos quinze dias do mês de fevereiro de 2011, no Hotel Hotel Atlântico, em Armação dos Búzios, 

RJ, com a presença de Ricardo Moesch e Sáskia Lima, representantes do Ministério do Turismo; 

Luiz Alberto C. da Silva, representante da Marinha do Brasil; Marcelo Pedroso e Karem Basulto, 

representantes da Embratur; Izaura Miranda, representante do Ministério da Justiça; Reinaldo 

Redorat e Paulo Junger, representantes da Secretaria do Patrimônio da União; Wânia Seixas, 

representante da Secretaria de Turismo de Santos; Pedro Guimarães, representante da Prefeitura do 

Rio de Janeiro; Djane Vitoriano, representante da Prefeitura de Ilhabela; Maurício Medeiros, 

representante da Secretaria de Turismo de Olinda; André Pousada, representante da ABREMAR; 

Carlos Eduardo Bueno Neto e Ernesto Thiago, representantes da Brasilcruise; Cláudio Brasil do 

Amaral, representante do Instituto de Marinas do Brasil; Klaus Peters, representante do Sindicato 

dos Proprietários de Marinas; Abraham Rosemberg, representante da Superyatchs Brazil; 

Alexandre Ferreira, representante do Pier Mauá S/A; Carlos Alberto, representante da FBHA; e 

demais convidados, 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 pelo diretor Ricardo Moesch e o Sr Ruy Ferreira, Secretário de 

Planejamento de Armação de Búzios, os quais saudaram e deram as boas vindas a todos. Em 

seguida, o Sr. Ricardo Moesch solicitou a todos os participantes que se apresentassem. 

 

Após as apresentações, deu-se o início a palestra do O Sr Reinaldo Redorat, representante da 

Secretaria do Patrimônio da União, acerca da Portaria nº 24, de 26 de janeiro de 2011 – SPU, que 

estabelece normas e procedimentos para a instrução de processos visando à cessão de espaços 

físicos em águas públicas e fixa parâmetros para o cálculo dos valores devidos a título de 

retribuição à União. Durante a apresentação, o Sr. Reinaldo explanou também acerca das 

competências da SPU e dos diversos dispositivos legais que orientam suas ações. 

 

Após a explanação, o diretor da Super Yachts Brasil, Abraham Rosemberg, apresentou as ações 

promocionais que a entidade tem participado e desenvolvido no segmento náutico brasileiro. 

 

Passou-se então a palavra ao Sr André Pousada que apresentou o estudo de infraestrutura portuária 

no Brasil – Inventário e Diagnóstico – ABREMAR. Foi solicitado aos participantes o 

encaminhamento de contribuições sobre o estudo por email para o endereço: 

abremar@abremar.com.br. 

 

Após essa apresentação, foi aberto espaço para discussão do grupo sobre os temas apresentados 

pela manhã. Na oportunidade, o diretor Ricardo Moesch sugeriu a incorporação do estudo de 

impacto ambiental (EIA/RIMA) aos estudos desenvolvidos pela ABREMAR. 

 



No período vespertino, dando continuidade as apresentações, O Sr Paulo Junger (Coordenador da 

SPU/RJ) apresentou exemplos de como se dá o cálculo do valor da retribuição anual pelo uso do 

espaço físico em águas públicas, calculado em função da área ocupada e do valor do investimento, 

de acordo com a fórmula apresentada na portaria 24/2011 – SPU.  

 

Em seguida, o diretor Ricardo Moesch apresentou o Decreto nº 7.381/2010, que regulamenta a Lei 

do Turismo nº 11.771 e a Matriz de Cadastro referente a Marinas & Empreendimentos de apoio ao 

turismo náutico ou à pesca desportiva. O diretor pediu a todos os presentes que encaminhassem 

contribuições acerca da matriz para o email do GT (náutico@turismo.gov.br), o mais breve 

possível. 

 

O diretor da EMBRATUR, Sr Marcelo Pedroso, realizou apresentação acerca da participação da 

EMBRATUR na Seatrade – Cruise Shipping Miami, que será realizada de 14 a 17 de março. O 

diretor ressaltou que a EMBRATUR terá um espaço de aproximadamente 111 m
2
 e destacou a 

realização de uma press conference no dia 15 de março. Neste momento, o Sr. Marcelo solicitou 

aos participantes que encaminhassem sugestões de temas a serem abordados durante a ação. Ainda 

em relação ao espaço da EMBRATUR na feira, o diretor solicitou o envio de imagens de produtos/ 

infraestrutura náutica para ser exposta no estande e pediu que estes fossem encaminhados para ele 

ou para a Sra. Karem Basulto.  

 

Terminada a apresentação, o Sr. Marcelo propôs que os participantes se dividissem em dois grupos 

para discutirem ações promocionais para os segmentos cruzeiros e náutica. Ressaltou que seria 

importante serem pensadas ações que não se limitassem a participação em feiras, mas ações de 

promoção de uma forma geral. O diretor solicitou, ainda, a indicação de eventos captáveis que a 

EMBRATUR possa trabalhar e articular a vinda para o Brasil. 

 

Após as discussões, os participantes elaboraram e apresentaram como resultados as seguintes 

propostas de ação abaixo listadas: 

 

1) O grupo passará para a EMBRATUR proposta de empresas que deverão participar de Fun 

conference na seatrade, bem como conteúdo que subsidiará material impresso sobre os portos/ 

destinos/ setor de cruzeiros; 

2) Interesse do Brasil em sediar uma edição da seatrade no rio/ Pier Mauá; 

3) Desenvolver estratégias de comunicação com clientes existentes e potenciais para o repasse 

de informações claras e objetivas acerca do turismo náutico; 

4) Ampliar espaço físico na seatrade do próximo ano; 

5) Ampliação e reforço do site do Turismo Náutico (www.braziltour.com/coast ); 

6) Apoio e participação de regatas (divulgação); 

7) Informar às marinas do mundo sobre as condições existentes e o tempo de permanência no 

Brasil; 

8) Divulgar os eventos existentes e as marinas brasileiras no exterior (Promoção de forma 

segmentada). Ir a algumas marinas e levar informativos e materiais;  

9) Elaboração do guia náutico brasileiro (2 ou 3 idiomas); 

10) Incentivo a Pesca oceânica – apoio do Ministério do Turismo e EMBRATUR na 

divulgação de eventos e condições para a realização; 

11) Preparação e qualificação de receptivos nas estruturas náuticas; 

12) Criação do 1º núcleo de Iates Clubes e marinas que para a realização de campeonatos/ 

regatas. Fazer um “teste” para captação de eventos. 

 

Após apresentação dos resultados dos trabalhos em grupo, o Sr. Cláudio Brasil do Amaral realizou 

apresentação acerca do International Council of Marine Industry Associations (ICOMIA). 

 



Em seguida, o Diretor Ricardo Moesch abriu a palavra para que os participantes pudessem fazer 

considerações e questionamentos sobre os temas abordados ao longo do dia. 

 

Os tópicos discutidos foram os seguintes: 

 

- Número e localização de pontos de fundeio para embarcações de grande porte na baía de Búzios; 

 

- Praticidade na aplicação de fórmula para remuneração da utilização de espelho d`agua e eventuais 

alterações desta; 

 

- Importância da participação dos municípios no Projeto Orla. A presente iniciativa é uma ação do 

governo federal cujo objetivo é a compatibilização de políticas ambiental e patrimonial no trato dos 

espaços litorâneos, seus usos e gestão de maneira descentralizada em espaços de alta peculiaridade 

natural e jurídica: a orla marítima. 

   

- Participação do segmento nos comitês gestores dos 65 destinos indutores. De acordo com o Plano 

Nacional de Turismo 2007/2010, foram priorizados 65 destinos turísticos que induzirão o 

desenvolvimento nos respectivos roteiros e regiões turísticas em todas as Unidades Federadas, e 

foram definidos para terem prioridades nos investimentos técnicos e financeiros do Ministério do 

Turismo. 

 

Após este momento, comunicou-se que a próxima reunião será realiza em Brasília e que a visita 

técnica aos terminais público e privado da cidade de Búzios seria no dia seguinte a partir das 

08:00hs. Em posterior momento foi encerrada a reunião com os agradecimentos do Diretor do 

Ministério do Turismo, Ricardo Moesch. 

 

Brasília, 15 de março de 2011. 

Ministério do Turismo 

 

Anexos 

 

Em anexo a esta Ata são encaminhados os seguintes documentos: 

 

1. Lista de presença, com nomes e contatos de todos os participantes; 

2. Apresentações realizadas durante a reunião; 

3. Documentos entregues aos participantes durante a reunião. 

 

 

 

 


