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51ª Reunião Ordinária do Fórum Nacional dos Secretários e Dirigentes Estaduais 

de Turismo. (67 FORNATUR). 

2 de julho de 2009 – 16h00 às 19h00 horas – Sala 3 – Núcleo do Conhecimento – 

Salão do Turismo 2009 – Anhembi – São Paulo. 

(inserida na Programação do Salão do Turismo – Roteiros do Brasil  2009). 

Síntese das Deliberações / Informações: 

Presenças: 

• Cassiano Marques. Acre. 
• Virginio Loureiro e Daniele Novis. Alagoas. 
• Célia Brazão. Amapá. 
• Emilia Silva. Bahia. 
• Bismarck Maia. Ceará. 
• João Oliveira e Ney Leal. Distrito Federal. 
• Marcus Vicente. Espírito Santo. 
• Barbosa Neto. Goiás. 
• Maria do Socorro Araujo. Maranhão. 
• Vanice Marques. Mato Grosso. 
• Nilde Brun. Mato Grosso do Sul. 
• Érica Drumond. Minas Gerais. 
• Edme Silva. Pará 
• Rodrigo Freire. Paraíba. 
• Celso Caron. Paraná. 
• Silvio Costa Filho. Pernambuco. 
• Silvio Leite e Paes Landim. Piauí. 
• Nilo Felix. Rio de Janeiro 
• Tulio Serejo.  Rio Grande do Norte. 
• Jorge Drumm. Rio Grande do Sul. 
• Ana Cláudia - Rondônia 
• Haroldo Santos e Alex Viana. Roraima. 
• Gilmar Knaesel e Valdir Walendowsky. Santa Catarina. 
• Claury Santos. São Paulo. 
• Jorge Santana. Sergipe. 
• Regina Reis. Tocantins. 
• Luiz Barretto (MTUR). 
• Airton Pereira (MTUR). 
• Frederico Costa (MTUR). 
• Jeanine Pires (EMBRATUR). 
• Marcelo Teixeira (CTDC). 
• Otavio Leite (CTDC). 
• Fernando Soares (Ministério da Defesa). 
• Nelson Pinto. (CNTUR). 
• Apóstole Lázaro (ABETAR). 
• Benito Gama (SUDENE). 
• Evaristo de Paula (TRIP). 
• Castello Branco. (ANSEDITUR). 
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• João Moreira (CBCVB). 
• José Eduardo Barbosa (BRAZTOA). 
• Jean Claude (ABETA). 
• José Falcão (MTUR). 
• Marcelo Pedroso (EMBRATUR). 
• Fabio Manzine (EMBRATUR). 
• Ney Neves (EMBRATUR). 
• Eduardo Sanovicz. REED ALCANTARA. 
• Marcos Pompeu. Secretário Executivo. 
 

Deliberações / Encaminhamentos: 
 
Primeiro Bloco: Pronunciamentos de Abertura. 

- Pronunciamento do Ministro Luiz Barretto: 

• Destacou o crescimento continuo do Salão do Turismo e da diversidade e 
riqueza de sua programação, citando: a Rodada de Negócios; o Núcleo do 
Conhecimento; a Feira dos Destinos; os espaços de Artesanato e 
Gastronomia; constituindo uma verdadeira viagem pelo Brasil. 

• Reiterou a importância da parceria entre o FORNTAUR e o MTUR como 
estratégica para o enfrentamento das crises e intempéries, como: gripe suína; 
a crise econômica. 

• Destacou da necessidade de uma grande articulação e parceria entre as 
secretarias municipais, estaduais, o MTUR e o Parlamento. 

Segundo Bloco:  Pronunciamento da Presidente e dos Vice Presidentes 

Regionais do FORNATUR.  

- Pela Região Nordeste: Secretário Silvio Leite (PI). Comissão FORNATUR "Malha 

Aérea Regional". Apresentação do Diretor do Ministério da Defesa, Fernando 

Soares, sobre o Projeto "Aviação Regional".  ABETAR. Presidente Apóstole Lack 

– Debatedor: 

• Secretário Silvio Leite (PI). Vice Presidente FORNATUR - Região Nordeste / 
Coordenador da Comissão FORNATUR “Malha Aérea”. Enfatizou o fato do 
tema estar pautado no FORNATUR há 2 anos e da necessidade e urgência de 
se sair do papel para a prática.  

• Fernando Soares. Diretor da SAC – Ministério da Defesa. Designado pelo 
Ministro Nelson Jobim e pela Secretário da SAC, Brigadeiro Godinho, fez uma 
apresentação sobre a situação da aviação civil, apresentou números, a 
evolução dos fluxos, alem de considerações sobre a legislação, os estudos e 
projetos em andamento para a “malha aérea regional”. (apresentação 
disponível no site:  www.fornatur.com.br). 

• Presidente Apóstole Lack (ABETAR). Como Debatedor, falou da expectativa 
para a implementação das medidas. Lembrou que em reunião do FORNATUR 
realizada no ano de 2003 no Hotel de Selva Ariaú (AM), o tema já estava em 
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pauta com as mesmas reivindicações. De lá para cá, poucos avanços 
observados. Destacou: necessidade da “democratização dos investimentos nos 
aeroportos regionais”; necessidade de se aplicar efetivamente os recursos do 
PROFAA, informando que nos últimos 10 anos foram deixados de aplicar cerca 
de R$ 500 milhões. Sugeriu que os recursos do PROFAA, para os aeroportos 
regionais, fossem geridos pelo Ministério do Turismo, pelo conhecimento e 
capacidade de articulação com os destinos indutores do turismo brasileiro. 
Necessidade de se criar um fundo para o turismo, visto que as linhas 
existentes, como, por exemplo, a do BNDES, são inaccessíveis. 

• Benito Gama. Diretor da SUDENE. Sobre a malha do nordeste, considerou da 
importância da “vontade política” para promover os ajustes urgentes na 
questão da malha aérea regional. Informou que os estados da região já se 
dispõem a reduzir o ICMS sobre o combustível, como exemplo o Estado do 
Piauí que reduziu para 2%. Da ausência de vôos entre as capitais do nordeste 
na contra mão do esforço que os governos vem fazendo para captar vôos do 
exterior. Que a SUDENE disponibilizou R$ 300 milhões do FNE com garantias 
diferenciadas. Defendeu que as empresas regionais sejam incentivadas com 
redução de impostos, entre outros subsídios, para voarem dentro da região. 
Com exemplo informou que uma passagem aérea entre São Luis e Maceió 
pode custar R$ 2.900 reais. 

• Evaristo de Paula. Diretor de Marketing e Vendas da TRIP. Disse do “apetite” 
da TRIP para crescer, expandir, mas que depende de infra estruturas básicas, 
como a do abastecimento de querosene nos aeroportos, alem de outras 
mediadas administrativas e legais, comentadas. Que a ordem do dia, a palavra 
chave é “celeridade”. 

• Secretário Silvio Costa Filho (PE). Propôs a criação de uma comissão mista 
com os Estados, Parlamentares, Ministérios da Defesa e do Turismo para 
apresentação de soluções, tendo em vista, também, a COPA 2014. 

• Secretário Silvio Leite (PI). Lembrou da composição da Comissão FORNATUR: 
Secretários Silvio Leite (PI) e Virginio Loureiro (AL) (Região Nordeste); 
Cassiano Marques (AC) (Região Norte); Érica Drumond (MG) e Marcus Vicente 
(ES) (Região Sudeste); Vanice Marques (MT) (Região Centro Oeste); Celso 
Caron (PR) (Região Sul). 

• Deputado Otávio Leite. Propôs uma reunião em Brasília na Comissão de 
Turismo e Desporto da Câmara, com os Secretários Estaduais, cada um 
convidando 2 Deputados Estaduais e 1 Senador do seu Estado. 
Encaminhamento para os temas: Aviação Regional / Subsidio Cruzado; 
Flexibilização dos Vistos e passar de 20 para 49% a participação de 
capital estrangeiro nas empresas regionais (projeto Senador Paulo 
Otávio). Marcada reunião para o dia 4 de agosto , às 15h00 na Câmara dos 
Deputados. A comissão FORNATUR se reunirá antes, no mês de julho, 
sob a coordenação do Secretário Silvio Leite (PI) para formatar 
documento.  

• Secretário Virginio Loureiro (AL). Lembrou que no dia 4 de abril do corrente 
2009, em Montes Claros, os Governadores do Nordeste entregaram ao 
Presidente da Republica um documento de reivindicações da região sobre o 
tema, e que não havia informação sobre o seu encaminhamento. 

• Deputado Marcelo Teixeira. Informou sobre o Projeto de Lei de sua autoria que 
reduz em 75% a contribuição sobre o lucro líquido das empresas. 

• Secretário Marcus Vicente (ES). Da importância da mobilização política em 
torno do tema para acelerar as soluções, lembrando tramitação de projeto 
relacionado a Policia Rodoviária. 
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• Secretário Cassiano Marques (AC). Passou às mãos do Ministro Luiz Barretto e 
da Presidente Nilde Brun documento sobre subsídios aos Vôos 
Transfronteiriços Regionais. O documento estará disponível no site:  
www.fornatur.com.br 

 
 
- Pela Região Sudeste: Secretário Claury Silva (SP). "Taxa Aeroportuária da 

Infraero - Nova Proposta". 

• Secretário Claury Silva (SP). Fez a apresentação, que estará disponível no site:   
www.fornatur.com.br. Informou do Projeto de Lei do Deputado Marcelo Teixeira 
na mesma linha, sugerindo a possibilidade de uma emenda a Medida 
Provisória. Propôs que o tema fosse aprofundado, envolvendo entidades do 
Trade Nacional, como a CBCVB. A proposta era para redirecionar 50% da 
arrecadação das taxas para a promoção. 

• Presidente Jeanine Pires (EMBRATUR). Manifestou apoio a iniciativa, sobre a 
importância das taxas dos desembarques internacionais serem revertidas, em 
parte, para investimentos na promoção internacional, constituindo um fundo 
próprio ao invés de depender de suplementação orçamentária. 

- Pela Região Norte: Secretário Cassiano Marques (AC).  ADETUR 

NORTE: Assinatura de termo de cooperação com o Banco da 

Amazônia; Anúncio do termo de cooperação com o SEBRAE sobre GEOR 

Estruturante de turismo da Região Norte; Assinatura de acordo de cooperação 

com a BRAZTOA. 

• Secretário Cassiano Marques e Dirigente Aristides Cury (CBCVB) coordenaram 
a assinatura dos documentos e anúncios. 

- Presidente Nilde Brun: INFORUM - Instituto Fórum Nacional dos Secretários e 

Dirigentes Estaduais de Turismo. Aprovação do Novo Estatuto.  

• Presidente Nilde Brun. Lembrou da deliberação da 16 Reunião Extraordinária 
realizada em Vitória no dia 21 de maio passado. Que a proposta para o novo 

Estatuto do INFORUM – Instituto Fórum Nacional dos Secretários e 

Dirigentes Estaduais de Turismo, foi encaminhada, no dia 22 de maio, 

para a analise e manifestação dos Secretários e Dirigentes Estaduais. As 

contribuições recebidas foram devidamente incorporadas ao documento, 

remetido em seguida para conhecimento dos Secretários e Dirigentes. 

Que no momento o Estatuto e Ata correspondente estavam sendo 

assinados, concluindo o processo para operacionalização do INFORUM. 

Os documentos estarão disponíveis no site:   www.fornatur.com.br  

APROVADO. 
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Terceiro Bloco:  Apresentações de Entidades Convidadas. 

- CNTUR. Confederação Nacional do Turismo. Presidente Nelson de Abreu Pinto. 

• O Presidente Nelson Pinto (CNTUR) e o Consultor Paulo Gaudenzi, fizeram 
uma apresentação institucional, inclusive com vídeo de depoimentos de 
autoridades sobre a atuação e legalização da CNTUR, e sobre o seu 
planejamento estratégico para os próximos 5 anos. A CNTUR engloba 78 
sindicatos, 5 federações e possui os serviços social e de aprendizagem para o 
turismo. 

Quarto Bloco:  Pronunciamentos do Ministério do Turismo.  

- Secretário Airton Pereira (MTUR): 

• Agradeceu a parceria do FORNATUR para a realização do Salão, quanto à 
participação dos Estados em suas diversas possibilidades, e disse da 
satisfação de abrigar a reunião do FORNATUR na programação do Núcleo do 
Conhecimento. 

• Distribui aos Secretários e Dirigentes a minuta do Termo de Compromisso 
entre o Ministério do Turismo e as Secretarias Estaduais de Turismo, para o 
fortalecimento da “Gestão Descentralizada do Plano Nacional do Turismo 2007 
/ 2010”. Por meio do fortalecimento dos fóruns ou conselhos estaduais de 
turismo. O documento será encaminhado também via e-mail, pela 

Secretaria Executiva do FORNATUR, com prazo para manifestação dos 

Secretários / Dirigentes.  

• Informou que será encaminhado, via Secretaria Executiva do FORNATUR, 

o Acordo de Cooperação Técnica entre o Ministério do Turismo e as 

Secretárias Estaduais de Turismo para execução do “Programa de 

Normatização do Turismo”no tocante as funções de cadastramento, 

controle e fiscalização dos prestadores de serviços turísticos e de suas 

empresas, empreendimento e equipamentos, na forma estabelecida pela 

Lei 11/771 de 17 de setembro de 2008. Informou que mesmo os Estados que 
estejam momentaneamente com problemas de inadimplência, podem firmar o 
Termo de Parceira com transferência de responsabilidades. O Diretor Ricardo 
Moesh coordena o assunto no MTUR. 

• Verba Descentralizada 2009. Informou que o MTUR irá repetir o apoio, 

garantindo a utilização da verba descentralizada aos Estados em relação 

ao piso da ABAV 2009, nas mesmas metragens da participação do ano 

passado de 2008. Na seqüência, a partir de agosto, abrirá uma semana de 

orientação, a exemplo dos anos anteriores, com a Jurema  Monteiro 

(MTUR) e o Marcos Pompeu (FORNATUR), para a aplicação do restante da 

verba, condicionada a liberação do atual contingenciamento. 
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- Presidente Jeanine Pires (EMBRATUR):  

• Agradeceu o apoio do FORNATUR e a participação dos Secretários/ Dirigentes 
e Técnicos, nas reuniões realizadas nos dias 29 e 30 de junho em São Paulo, 
na elaboração do “Plano Aquarela 2014 – Marketing Turístico Internacional e 
Copa do Mundo”.  

• Solicitou a Presidente Nilde Brun uma hora para apresentar ao 

FORNATUR o plano de mídia da EMBRATUR. 

• Entregou aos Secretários / Dirigentes o documento, versão impressa, 
“Promoção do País no Exterior – Ações e Resultados em 2008”. Informou que 
uma versão mais completa estará disponível em meio eletrônico. 

- Presidente Nilde Brun – Considerações Finais: 

• Próxima Reunião do FORNATUR. Dia 5 de agosto em Brasília. Na 
seqüência da reunião da “Comissão Mista – Malha Aérea” do dia 4 na Câmara 
dos Deputados. 

• Sobre a metodologia adotada na condução das reuniões do FORNATUR e 

formação de pautas, lembrou estarem em consonância com as 

deliberações do colegiado, em torno de temas relevantes e de interesse 

do turismo brasileiro. Sugestões serão sempre bem vindas e devem ser 

encaminhadas. 

• Incorporados os temas: Taxa Aeroportuária e subsídios aos Vôos 
Transfronteiriços Regionais à reunião do dia 4 de agosto na Câmara dos 
Deputados em Brasília. Os temas serão: Aviação Regional / Subsidio 
Cruzado; Flexibilização dos Vistos;  passar de 20 para 49% a participação 
de capital estrangeiro nas empresas regionais (projeto Senador Paulo 
Otávio); Taxa Aeroportuária e subsídios aos Vôos Transfronteiriços 
Regionais. Marcada reunião para o dia 4 de agosto, às 15h00 na Câmara 
dos Deputados. A comissão FORNATUR se reunirá antes, no mês de 
julho, sob a coordenação do Secretário Silvio Leite (PI) para formatar 
documento.  

 

• Encerrou a reunião às 19h00 horas (horário previsto na agenda dos trabalhos). 

 
São Paulo, 2 de julho de 2009. 

 
Marcos Pompeu. 

Secretário Executivo FORNATUR. 
. . . . . . 


