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Tema:  

Grupo de Trabalho sobre Turismo Náutico 
Brasília, 09/09/2008 – Sala de reunião da Secretaria-Executiva 

Participantes:  

NOME ÓRGÃO TELEFONE E-MAIL 
Alexandre Cassar Magdalena Receita Federal (61) 3412-3400 alexandre.cm@receita.fazenda.gov.br  

Camila da Silva S. Lacerda ANVISA (61) 3448-6467 camila.lacerda@anvisa.gov.br  

Flávio Peruzzi ABREMAR (11) 9117-1713 flavioperuzzisp@uol.com.br  

Isabelle Agner Brito DIETUR/SNPTUR (61) 3321-7524 Isabelle.brito@turismo.gov.br  

Isadora Grespan ASCOM/Mtur (61) 3321-8076 Isadora.grespan@turismo.gov.br 

Karla Freire Baeta ANVISA (61) 3448-6243 karla.baeta@anvisa.gov.br  

Mara Flora Lottici Krall MTur/SNPTur (61) 3321-7756 mara.krahl@turismo.gov.br  

Márcio Henrique de O. Garcia CIEVS/SVS/MS (61) 3315-3899 marcio.garcia@saude.gov.br  

Milton F. Tito Sindario/ACRJ (21) 2233-5809 direx@sindario.com.br  

Milton S. Sanches CVC (11) 2191-8400 milton.sanches@cvc.com.br  

Ricardo Martini Moesch MTur/SNPTur (61) 3321-7880 ricardo.moesch@turismo.gov.br  

Sebastião Carneiro ANTAQ (61) 34471128 sebastiao.carneiro@antaq.gov.br 

 

Assuntos Tratados:  

1) Gildenora – Diretora de Gestão Estratégica - DGE/SE. 

 

 Abertura – leitura da Pauta; comunica a inversão dos assuntos; 

 Encaminhamento da apresentação a todos os participantes e, que repassem para 
as outras agencias para que possam fazer seus planejamento ou registro de 
bordo da sua navegação. 

 Abremar responsável de enviar e-mail para Anvisa sobre o planejamento das 
embarcações; 

 Fenamar/Comandante Tito responsável de enviar para Anvisa os “dossiês”; 

 Receita Federal trabalhar no Plano de Ação para que os turistas não sintam essa 
logística. 

 Encaminhar para o e-mail institucional da coordenação da SE, que todos os 
órgãos que pesquisem e enviem os normativos relacionados ao tema Turismo 
Náutico no prazo de 15 dias; 

 Enviar os conceitos de cabotagem ligado a nacional ou internacional para todos os 
membros do GTTN, no prazo de 15 dias, analisar e com suas sugestões construir 
o conceito de cabotagem; 

 Define o Cronograma das Reuniões: Reunião Ordinária, uma vez por mês, e 
Reunião Extraordinária, sempre que necessário; 

 Agenda a próxima reunião para o dia 09/10, ás 15horas; 
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2) Karla Baeta – Gerência de Orientação e Controle Sanitário de Viajantes em Portos, 
Aeroportos, Fronteiras e Recintos Alfandegados – GCOVI/ANVISA.  
 

 Apresentação das Ações de Controle Sanitário em Cruzeiros Marítimos, para 
próxima temporada 2008/2009;  

 Porto de Controle Sanitário, revisão/redefinição para ficar mas fechado; 

 Sugere que venha a ter na pagina da Internet, um link para acessar as orientações 
da Anvisa (SISPAFRA) para os viajantes; 

 Cita a falta de padronização das inspeções; 

 Informa o treinamento de procedimentos de padronização de Inspeção para 
Outubro/2008; 

 Lista das embarcações que terão inspeção para o próximo ano. 

 Viajantes(passageiros e tripulantes) só permanecem na embarcação quando há 
algum risco; 

 Medidas e formalidades de entrada e saída e transito internacional; 

 Portos não tem tratamento para os resíduos das embarcações; 

 Encaminhar o planejamento das atracações para o e-mail: 
gcovi.ggpaf@anvisa.gov.br; 

  

3) Sebastião Carneiro – Agencia Nacional de Transportes Aquaviários - ANTAQ  

 

 Integração da Anvisa com as autoridades portuárias; 

 Convidar representante do Ministério das Cidades para verificar estrutura para 
tratamento de resíduos; 

 

4) Comandante Tito – SINDARIO/CNT 

 

 Não existem Docas para abastecer a água nos navios que é feito por barcaça; 

 Infra-estrutura dos Portos precária; 
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 Cabotagem dividir em dois pontos: navios de passageiros e Mercantil; 

 

5) Mara Flora – Assessora da Secretaria Nacional de Políticas do Turismo-SNPTur 

 

 Listar os Portos viáveis para que possa descer os resíduos; 

 Conceito de cabotagem na Lei nº 9.432/1997; 

 Criar legislação para a definição de cabotagem nacional e internacional; 

 

 

  6) Milton Sanches  - ABREMAR/CVC 

 

 Elogia o trabalho da Anvisa, 

 Informa sobre o controle sanitário muito efetivo a bordo; 

 Sobre resíduos cita a convenção Marpolo ????/ 

 Periodicidade da inspeção não é nos grandes Portos (Santos, Rio), mas sim, 

           Portos menores; 

 Tratamento pelo agente marítimo como de carga; 

 Preocupação como os viajantes (passageiros e tripulantes) que na inspeção não 
podem desembarca; 

 Embarcações que atracam sem avisar impedindo outro navio de atracar; 

 

 

 


