
ATA DA 35ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE 

DESENVOLVIMENTO DE TURISMO DO DISTRITO FEDERAL – 

CONDETUR/DF 

Aos vinte e cinco dias do mês de novembro de dois mil e treze, às quinze horas e quinze 

minutos na Sala de Reunião da Ala Norte do Centro de Convenções Ulysses Guimarães 

– CCUG, localizado no SDC, lote 05, em Brasília, se fizeram presentes os seguintes 

conselheiros para a Trigésima Quinta Reunião Ordinária do Conselho de 

Desenvolvimento do Turismo do Distrito Federal – CONDETUR/DF: o senhor Luís 

Otávio Rocha Neves, Presidente do CONDETUR/DF; o senhor Geraldo Lima Bentes, 

Secretário Executivo do CONDETUR/DF; a senhora Ariádne Bittencourt, Suplente do 

Secretário Executivo do CONDETUR/DF; a senhora Eliane Fernandes, Assistente da 

Secretaria Executiva do CONDETUR/DF; o senhor Plínio Mendes Rabello Júnior, 

representando a Associação Brasileira da Indústria de Hotéis – ABIH/DF; o senhor 

Carlos Alberto Vieira, representando a Associação Brasileira de Agências de Viagens 

– ABAV/DF; a senhora Cláudia Maldonado, representando a Associação dos 

Diretores de Vendas e Marketing do Brasil – ADVB/DF; o senhor Jaime Recena, 

representando a Associação Brasileira de Bares e Restaurantes – ABRASEL/DF; o 

senhor José Eduardo de Miranda, representando a Associação Brasileira de Bacharéis 

de Turismo – ABBTUR/DF; o senhor Delfim Almeida, representando o Brasília e 

Região Convention & Visitors Bureau – BRC&VB; o Senhor Fragmar Diniz Leite, 

representando o Sindicato de Turismo Rural e Ecoturismo do Distrito Federal –

RURALTUR/DF; a senhora Maria José Carvalho, representando o Sindicato dos 

Guias de Turismo do Distrito Federal – SINGETUR/DF; o senhor Francisco Maia 

Faria, representando a Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do DF – 

FECOMÉRCIO-DF; o senhor Luiz Spiller, representando o Centro de Excelência em 

Turismo da Universidade de Brasília – CET/UnB; o senhor Álvaro Milton Lemos 

Quáglia, representando o Fórum das Instituições de Ensino Superior do Distrito 

Federal; o senhor Lamarck Freire Rolim, representando o Sindicato das Empresas de 

Turismo do Distrito Federal – SINDETUR; o senhor Ésio Avante da Silva, 

representando o Sindicato das Empresas de Promoção, Organização, Produção e 

Montagem de Feiras, Congressos e Eventos do DF – SINDEVENTOS; a senhora Iêda 

Borges de Castro Costa, representante da Associação Brasileira de Clubes da Melhor 

Idade do Distrito Federal – ABCMI/DF; o senhor Fernando Chaves, representando a 

Federação dos Trabalhadores em Turismo e Hospitalidade – FETRATUH/DF o senhor 

Miguel Batista Ribeiro Neto, representando a Secretaria de Estado de Cultura do DF – 

SEC/DF; o senhor José Wilson da Silva, representando a Secretaria de Estado de 

Desenvolvimento Urbano e Habitação – Sedhab; a senhora Wanessa Corazza, 

representando a Secretaria de Estado de Esporte – SEE; o senhor José Agmar de 

Sousa, representando a Secretaria de Estado de Planejamento e Orçamento – SEPLAN; 

o senhor Wagner Rodrigues de Souza, representando a Secretaria de Estado de 

Trabalho – SETRAB. Além dos Conselheiros estiveram presentes, as senhoras e os 

senhores: Adriana Pinto (ABIH/DF); Newton Garcia (ADVB); Graziela Maria F. 

Das Neves (ST/DF); Ana Paula C. P. Cunha (ADVB/DF); Iara Brasileiro 

(UnB/CET); Devanir F. Rodrigues (RURALTUR); Adriana Martins Reis 



(SETUR/DF); Stéfane Páscoa (SETUR/DF); Silvia de S. Medeiros (SETUR/DF); 

Eliane Cardoso Ventura (SETUR/DF); Rayane Ruas (SETUR/DF); Sergio da Silva 

Tatagiba (SETUR/DF); Bruno Pinheiro (SETUR/DF); Deniza Gurgel (SETUR); 

Eliane Sá (SETUR/DF); Juliana Brasil (SETUR/DF); Evaldo A. Amorim 

(SETUR/DF); Adriana Moreira (SETUR/DF). O senhor Geraldo Lima Bentes, 

Secretário-Executivo do CONDETUR/DF, deu as boas vindas e agradeceu a presença 

de todos à reunião e em seguida passou a aprovação da Ata da 34ª Reunião Ordinária do 

CONDETUR/DF, a qual foi aprovada por todos. Prosseguiu para a ordem do dia e 

comentou o primeiro item da pauta“ Turismo Sustentável e Infância”, passando a 

palavra para a senhora Iara Brasileiro, Coordenadora do Núcleo de Desenvolvimento 

Sustentável do Centro de Excelência em Turismo da Universidade de Brasília 

(CET/UnB) apresentou rápida introdução sobre a exploração sexual de crianças, 

ressaltando que há um certo constrangimento ao se falar sobre esse tema. Comentou 

sobre o manual do multiplicador que tem como objetivo a aplicação do projeto de 

prevenção à exploração sexual de crianças e adolescentes no turismo. Destacou que 

exploração sexual de crianças não é turismo, é crime, sendo necessárias políticas 

públicas para mudar este cenário no Brasil. Apresentou o manual do multiplicador 

criado pelo Ministério do Turismo (MTur) em parceria com o CET/UnB, na qual lhe foi 

disponibilizados poucos exemplares, mas  em breve estará disponível para download no 

site do MTur. Comentou como o projeto foi desenvolvido, e iniciou a apresentação da 

parte I do manual onde borda sobre exploração sexual de crianças e adolescentes no 

turismo: “compreender para prevenir”, no qual apresenta conceitos do desenvolvimento 

que se dá por meio de escalas econômicas, ambiental, sócio cultural e política 

institucional, bem como a exploração que ficou definida como violação dos Direitos 

Humanos. Apresentou o histórico do programa, onde destacou o 1º Congresso Mundial 

Contra a Exploração Sexual (1996), onde a exploração foi considerada um crime contra 

a humanidade. O marco legal que veio com o advento da CF/88 Art.227 “É dever da 

família, da sociedade e do Estado assegurar à criança, ao adolescente e ao jovem, com 

absoluta prioridade, o direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, à 

profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência 

familiar e comunitária, além de colocá-los a salvo de toda forma de negligência, 

discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão”. Em seguida comentou que 

como há uma máfia de exploração sexual, foi criada uma rede de proteção, por meio do 

disque denúncia (100). Citou os exemplo de excelência: o Atlantica Hotels International 

(AHI) Ltda, que tem como objetivo fazer a diferença no campo da responsabilidade 

social, praticando políticas voltadas ao turismo sustentável e da proteção de crianças e 

adolescentes; O programa pernambucano que trabalha com a qualificação do trade 

turístico, por meio de políticas públicas de proteção às crianças; O código de conduta do 

Rio Grande do Norte, contra a exploração turística. Apresentou a parte II do manual, 

“Mobilização Social e o Plano de Ação”, por meio da multiplicação que pode ser 

executada em qualquer lugar, no âmbito da sociedade civil, estados e todos os contextos 

(mobilização, intercessão e comunicação). Ao final, apresentou a parte III do manual, 

“como elaborar o plano de ação, apanhado geral de como se pode trabalhar com a 

questão da exploração sexual”. O plano foi desenvolvido com base no art. 227 da 



CF/88, onde as atividades não se sustentarão se as crianças e os adolescentes não 

receberem proteção. O código de ética do turismo que diz onde há exploração, nega-se o 

turismo lendo o seguinte slide: “A exploração de seres humanos, em qualquer de suas 

formas, principalmente a sexual, e em particular quando afeta as crianças, fere os 

objetivos fundamentais do turismo e estabelece a negação de sua essência”. Finalizou a 

fala enfatizando que criança é gente, adolescente é gente, e todos nós temos obrigações 

diante deles. Com a palavra o senhor Geraldo Lima Bentes, Secretário Executivo do 

CONDETUR/DF abriu espaço para perguntas. O senhor Plínio Mendes Rabello 

Júnior, representando a Associação Brasileira da Indústria de Hotéis – ABIH/DF 

comentou que a cadeia hoteleira é o ponto muito visado para à prática do crime de 

exploração sexual de crianças, sendo necessário um trabalho forte da justiça para 

enfrentar o crime, em seguida perguntou se os manuais serão disponibilizados nos 

hotéis. A senhora Iara Brasileiro, Coordenadora do Núcleo de Desenvolvimento 

Sustentável do Centro de Excelência em Turismo da Universidade de Brasília 

(CET/UnB), respondeu que o arquivo em PDF do manual, será disponibilizado no site 

do MTur para download, com previsão de impressão de mais 10.000 mil  cópias. Em 

seguida, o senhor Geraldo Lima Bentes passou a palavra para o senhor Luís Otávio 

Rocha Neves, Presidente do CONDETUR/DF desculpou-se pelo atraso, devido a 

reunião determinante para que a seleção de Portugal fique hospedada em Brasília. 

Retomando a palavra, o senhor Geraldo Lima Bentes parabenizou a apresentação da 

Senhora Iara Brasileiro, reforçando que a exploração sexual é crime, e não turismo, 

considerando que se trata de caso para a Polícia Federal resolver. Comentou que nunca 

viu ninguém do trade que trabalhe com isso, pois não existe turismo sexual e sim 

exploração sexual. Em seguida, passou a palavra ao senhor Miguel Batista Ribeiro 

Neto, representando a Secretaria de Estado de Cultura do DF – SEC/DF que perguntou 

se o CET tem algum dado sobre exploração sexual de crianças no DF, visto o grande 

desenvolvimento de Brasília. A Senhora Iara Brasileiro respondeu que não tem o 

levantamento específico de Brasília, mas a UnB tem os dados, informados pela 

Secretaria de Desenvolvimento Humano – SEDH. Com a palavra a senhora Ariádne 

Bittencourt, Suplente do Secretário Executivo do CONDETUR/DF informou que a 

SETUR, integra o Comitê Distrital ao enfrentamento do Tráfico de Pessoas com pautas 

de políticas públicas que fortalecem a proteção por meio da construção da Lei Distrital 

de Enfrentamento a exploração sexual. Comentou sobre a rica experiência que teve 

durante cinco anos no CET/UnB. Afirmou que todos podem ser agentes de proteção, e 

esta proteção deve constituir o desenho do processo de desenvolvimento do turismo. O 

senhor Luiz Spiller, representando o Centro de Excelência em Turismo da 

Universidade de Brasília comentou que no final do manual tem uma série de referências 

para ampliar o estudo. A Senhora Iara Brasileiro comentou que a SEDEST demonstra 

preocupações. O senhor Álvaro Milton Lemos Quáglia, representando o Fórum das 

Instituições de Ensino Superior do Distrito Federal comentou sobre as maneiras de 

inibir a exploração de crianças, como a identificação/ combate a exploração sexual, com 

placas de advertência sobre a exploração sexual de crianças e finalizou dizendo que está 

na hora das ações serem tratadas com seriedade. Com a palavra o senhor Luís Otávio 

Rocha Neves, Presidente do CONDETUR/DF; informou que o Secretário Júlio da 



Secretaria de Esporte não estará presente, mas convidou a todos a participarem do 

Gymnasiade 2013, onde participarão mais de mil escolas de todo mundo. A senhora 

Maria José Carvalho, representando o Sindicato dos Guias de Turismo do Distrito 

Federal – SINGETUR/DF perguntou se houve a oportunidade de falar com os guias e se 

terá contratação. O senhor Luís Otávio Rocha Neves, Presidente do CONDETUR/DF 

respondeu que está sendo realizado o receptivo na cidade por completo. Em seguida, 

pediu desculpas, pois precisou se ausentar da reunião, por motivos de força maior. 

Passando a palavra para o senhor Geraldo Lima Bentes, Secretário Executivo do 

CONDETUR/DF, que seguiu o próximo item da pauta “apresentação de dois projetos 

para apreciação e aprovação do conselho”. Com a palavra a senhora Cláudia 

Maldonado, representando a Associação dos Diretores de Vendas e Marketing do 

Brasil – ADVB/DF, apresentou a senhora Ana Paula C. P. Cunha que fez um breve 

histórico sobre a ADVB que se iniciou no ano de 2008,  informando que o “top de 

marketing e vendas 2014”,  traz a transversalidade do turismo (esporte, lazer, saúde ), 

destaque é feito para benefício do turismo local. Comentou ainda sobre seus parceiros 

no País e no DF e apresentou o histórico de fotos das premiações anteriores do Top 10. 

Apresentou o cronograma com as seguintes informações: Pré-lançamento/Mobilização: 

04 de março a 04 de agosto de 2014; Lançamento: 05 de agosto de 2014; Inscrições: de 

05 de agosto a 20 de outubro de 2014; Análise e julgamento: de 21 a 31 de outubro de 

2014; Divulgação: de 1 a 25 de novembro de 2014; Evento de premiação: 25 de 

novembro de 2014. O senhor Luiz Spiller, representando o Centro de Excelência em 

Turismo da Universidade de Brasília opinou pelo estímulo de projetos com 

responsabilidade social. A senhora Cláudia Maldonado comentou que os 

patrocinadores exigem a contrapartida social, e que os conselheiros podem mandar as 

propostas no prazo de dois dias, para deixar o projeto com a cara de Brasília. A senhora 

Ariádne Bittencourt comentou que já foi jurada em edições passadas e pediu para que 

todas as instituições do conselho participem e apresentem boas práticas. A senhora 

Maria José Carvalho fez a observação de que falta dentro do projeto a educação 

patrimonial. O senhor Jaime Recena, representando a Associação Brasileira de Bares e 

Restaurantes – ABRASEL/DF perguntou se entidades e empresas participam, e se 

podem patrocinar. A senhora Cláudia Maldonado respondeu que todos devem 

participar e que não há interesse em patrocinadores, a captação já é realizada pela 

ADVB e a taxa de inscrição é de R$550,00, (para não sócio) e R$330,00, para os 

associados. Sendo esta a proposta de projeto a ser chancelada pelo CONDETUR. Com a 

palavra o senhor Fernando Chaves, representando a Federação dos Trabalhadores em 

Turismo e Hospitalidade – FETRATUH/DF comentou que qualquer entidade deve 

apresentar seu projeto não só com a chancela do conselho, mas com a participação do 

conselho. Com a palavra o senhor Geraldo Lima Bentes, perguntou se todos 

concordavam com a aprovação do projeto TOP 10, sem manifestação foi aprovado por 

unanimidade. Com a palavra o senhor Newton Garcia, fez um breve histórico sobre o 

Programa de Hospedagem Alternativa – Cama e Café, reforçando que o projeto não visa 

concorrer com a hotelaria, mas ofertar alternativa hospegadem. Na primeira etapa foram 

inscritas 285 residências, 150 foram visitadas e 86 foram selecionadas. Informou que 

houve várias reuniões com as RA’s para validação do projeto, já que não pode ter 



alvará. O SEBRAE vai entrar com a capacitação dos moradores. Na 2ª fase já foram 

visitadas cerca de 130 residências. Para a 3ª Fase está previsto a ampliação do programa 

até março de 2014. Comentou que está buscando parceiros como o BRB para 

financiamento de casas que precisem de reforma e uma linha de seguro residencial. 

Com a palavra o senhor Jaime Recena, representando a Associação Brasileira de Bares 

e Restaurantes – ABRASEL/DF comentou sobre a falta de segurança nos bares e 

restaurantes da cidade, solicitando uma reunião com a Secretaria de Estado de 

Segurança Pública do DF, para que seja feito um alinhamento para a Copa 2014. O 

senhor Newton Garcia sugeriu que a reunião seja marcada depois que o site do Cama e 

Café ficar pronto. A senhora Maria José Carvalho, representando o Sindicato dos 

Guias de Turismo do Distrito Federal –SINGETUR/DF solicitou que os guias sejam 

convidados para participar da reunião com a Secretaria de Estado de Segurança do DF. 

Com a palavra o senhor Francisco Maia Faria, representando a Federação do 

Comércio de Bens, Serviços e Turismo do DF – FECOMÉRCIO-DF comentou que a 

iluminação nas praças dos três poderes é ruim. O senhor Geraldo Lima Bentes, 

Secretário Executivo do CONDETUR/DF comentou que vai fazer o convite para o 

Secretário de Segurança em janeiro de 2014. Com relação a iluminação de Brasília, já 

está sendo trocado todos os postes, mas o centro de Brasília (Eixo Monumental) não 

pode ser iluminado  por conta do projeto Costa e Silva. A senhora Ariádne Bittencourt 

fez alguns esclarecimentos sobre o Programa Cama e Café na qual a ADVB apresentou 

o projeto para chancela de captação de recursos para as próximas etapas do programa, 

na qual foi aprovado por unanimidade. O senhor Ésio Avante da Silva, representando o 

Sindicato das Empresas de Promoção, Organização, Produção e Montagem de Feiras, 

Congressos e Eventos do DF – SINDEVENTOS perguntou se as pessoas que se 

inscrevem pagam alguma taxa. O senhor Newton Garcia respondeu que os 

participantes do programa são parceiros da ADVB e as taxas já estão inclusas na diária. 

O senhor Ésio Avante da Silva perguntou sobre a segurança nas residências? O senhor 

Newton Garcia comentou que como já havia falado anteriormente está fazendo 

negociações para quem quiser fazer seguro para residência. Em seguida, convidou a 

todos para participarem da confraternização do grupo gestor na Fazenda Velha no dia 

08/12/2013. Em assuntos diversos o Senhor Geraldo Lima Bentes, comentou que o 

Boletim de Monitoramento será encaminhado para o e-mail de todos os conselheiros e a 

apresentação do item 1.3 da pauta “apresentação: eventos realizados em 2013 no CCUG 

e no Pavilhão”- resultados da SETUR, foi adiada para próxima reunião. A senhora 

Maria José Carvalho representando o Sindicato dos Guias de Turismo do Distrito 

Federal – SINGETUR/DF comentou que os CAT’s devem funcionar no mês de 

dezembro e janeiro, disponibilizando os guias para trabalhar como voluntários, e 

também contará com o apoio dos alunos do curso de guia oferecidos pelo SENAC, na 

qual contará como hora extracurricular. O senhor José Eduardo de Miranda, 

representando a Associação Brasileira de Bacharéis de Turismo – ABBTUR/DF se 

disponibilizou a apoiar os CAT’s. O Senhor Geraldo Lima Bentes informou que a 

questão dos guias está em fase de processo licitatório, por isso não estão trabalhando no 

final de semana. Comentou que a SETUR presta apoio aos CAT’s nos finais de semana. 

O senhor Plínio Mendes Rabello Júnior, representando a Associação Brasileira da 



Indústria de Hotéis – ABIH/DF perguntou sobre definição sobre o formato da visitação 

ao estádio. O Sr. Geraldo Lima Bentes respondeu que as visitas guiadas já estão sendo 

realizadas. A senhora Ariádne Bittencourt, Suplente do Secretário Executivo do 

CONDETUR/DF comentou que no Boletim de Monitoramento constam quatro matérias 

importantes sobre o FCO, onde o DF registrou o recorde histórico na verba destinada ao 

turismo com 100 milhões de reais; a pesquisa do Maior São João do Cerrado, onde a 

pesquisa de perfil/ satisfação, foi muito boa, com quase todos os quesitos avaliados pela 

grande maioria de forma positiva, com uma média de 86% entre ótimo e bom nos 12 

itens avaliados e o Go to Brazil, a pesquisa revelou que 100% dos entrevistados já 

operam com o destino Brasil. E ainda, que 100% deles já possuem o destino Brasília em 

seu portfólio de produtos. Lembrou que os dados oficiais devem ser utilizados por todos 

e deve ser reproduzido aos pares. Finalizou a fala convidando a todos para participarem 

da reativação da Agência Brasil Central, no dia 02 de dezembro, às 14h, na sala de 

reunião da Ala Norte no CCUG (Centro de Convenções Ulysses Guimarães) e o 

lançamento do Observatório do Turismo no Buriti, os convites serão encaminhados via 

e-mail. O senhor Fernando Chaves, representando a Federação dos Trabalhadores em 

Turismo e Hospitalidade – FETRATUH/DF perguntou se pode apresentar um projeto na 

próxima reunião. A senhora Ariádne Bittencourt informou que a agenda já está cheia, 

mas vai verificar a possibilidade. O senhor Ésio Avante da Silva perguntou por que não 

são feitos programas para vender Brasília dentro dos eventos realizados nos próprios da 

SETUR/DF. O senhor Geraldo Lima Bentes comentou que essa promoção é feita por 

meio de participação da SETUR e divulgação de material nos eventos isentos 

(parcialmente ou totalmente) da SETUR. Sem mais assuntos a tratar o senhor Geraldo 

Lima Bentes, deu por encerrada a Trigésima Quinta Reunião Ordinária do 

CONDETUR/DF às 17 horas e 45 minutos, da qual lavrei o presente registro em Ata, 

que segue assinada por mim, a senhora Ariádne Bittencourt, Suplente do Secretário-

Executivo do CONDETUR/DF , que o secretariei, e pelo 

Secretário Executivo do CONDETUR/DF; o senhor Geraldo Lima Bentes 

 que a presidiu. 

 

 


