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55ª Reunião Ordinária do Fórum Nacional dos Secretários e Dirigentes Estaduais 

de Turismo. (72 FORNATUR). 

9 de dezembro de 2009 – 16h00 às 17h30 horas – MinasCentro – Salão Ouro – 

Sala 1 – Belo Horizonte – Minas Gerais. 

(inserida na programação da Semana Nacional de Eventos 2009). 

 

(Síntese das Deliberações / Informações): 

Presenças: 

• Daniele Novis. Alagoas. 
• Tramm. Bahia. 
• Marcus Vicente. Espírito Santo. 
• Deusilene Leão. Goiás. 
• Socorro Araujo. Maranhão. 
• Vanice Marques. Mato Grosso. 
• Nilde Brun. Mato Grosso do Sul. 
• Érica Drumond. Minas Gerais. 
• Edivaldo Nóbrega. Paraíba. 
• Nilo Felix. Rio de Janeiro 
• Túlio Serejo.  Rio Grande do Norte. 
• Wylkson Sousa. Tocantins. 
• Ministro Luiz Barretto.  
• Airton Pereira (MTUR). 
• Jeanine Pires (EMBRATUR). 
• Roberto Bortolotto (MTUR). 
• Alexandre Guimarães (CT Senado). 
• João Moreira e Paulo Boechat (CBCVB). 
• Milton Zuanazzi (CBCVB / APEX). 
• Marcos Pompeu. Secretário Executivo. 
 

Deliberações / Encaminhamentos: 
 
Primeiro Bloco: Pronunciamentos do Ministro Luiz Barretto: 

• Considerou sobre as boas perspectivas para a economia do País em 2010, 
com projeção de um crescimento econômico de 6%, no geral, e maior no setor 
do turismo. A década será marcada por grandes eventos como a Copa 2014 e 
as Olimpíadas 2016 que representarão uma imensa vitrine de oportunidades 
para o Brasil, na qualificação de infra-estruturas, equipamentos e serviços que 
deixarão como legado um País melhor estruturado e posicionado como destino 
turístico internacional. 

• Reforçou o convite e destacou a importância da presença dos Secretários 
e Dirigentes Estaduais de Turismo na Apresentação do Plano Aquarela 
2020 que acontecerá no próximo dia 16 de dezembro, às 11h00 horas, no 
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Hotel Intercontinental Rio (São Conrado), que lançará as bases 
estratégicas para a promoção do Brasil no exterior. 

• Da importância de se buscar uma unidade de mensagem, fruto do 
planejamento, bem alicerçado em informações (pesquisas), na conjunção dos 
esforços e talentos dos Governos (Federal, Estaduais e Municipais), Trade e 
Sociedade para a evolução e sustentabilidade dos programas e políticas 
estabelecidos no Plano Nacional do Turismo. 

• Destacou a importância do trabalho do FORNATUR, da parceira com o MTUR 
e com outras entidades e instancias protagonistas do turismo brasileiro. Como 
exemplo citou a articulação para a votação de Projetos de Lei importantes para 
o setor como: Flexibilização dos Vistos e Aumento de 20 para 49% de 
participação do Capital Estrangeiro nas Empresas Aéreas Nacionais. 

• Da recente reunião e entendimento havido com a Policia Federal e o Itamarati 
sobre o tema da flexibilização dos vistos, e vistos web. 

• Destacou o segundo ano da Campanha “Está na Hora de Conhecer o Brasil”, 
que tem produzido resultados importantes no incremento dos fluxos internos, 
responsáveis por 85% da geração do turismo brasileiro. 

• Sobre o ano eleitoral em 2010, importante no exercício democrático, e que 
produzirá mudanças nos quadros diretivos públicos no âmbito Federal e 
Estadual. Da importância de se fortalecer as instancias que envolvem os 
setores públicos e privados e a sociedade para a sustentabilidade das políticas 
do setor. 

• Destacou a importância do trabalho iniciado pelo Comitê Executivo do 
Conselho Nacional do Turismo, que tem a participação do FORNATUR, para a 
Revisão do Plano Nacional do Turismo, e preparação do Documento 
Referencial “PNT 2011 / 2014” que será uma peça referencial para ser 
oferecida aos candidatos à Presidência da Republica, como aos Governos 
Estaduais, cargos legislativos e ao setor privado em geral. 

• Sobre o PRODETUR NACIONAL e PRODETUR COPA, enfatizou a prioridade 
e evolução do programa. Que em meados de janeiro serão assinados pelo 
Presidente da Republica importantes protocolos / linhas de crédito / 
financiamento para as estruturas de mobilidade urbana, estádios e hotelaria, 
tendo em vista o cumprimento do caderno de encargos do País para a Copa 
2014. 

• Informou sobre a ultima reunião do ano do Conselho Nacional do Turismo, 
realizada na véspera, 8 de dezembro, em Brasília, e da solenidade de 
premiação do Programa de “Competitividade” MTUR / FGV / SEBRAE, 
realizada em seqüência. 

 
Segundo Bloco: Pronunciamentos da Presidente Nilde Brun: 

• Destacou o papel do FORNATUR no ano de 2009 e de sua importante atuação 
na mobilização, congraçamento e articulação dos Secretários e Dirigentes 
Estaduais de Turismo em torno dos grandes temas de interesse do setor e da 
construção das políticas e programas inerentes ao seu desenvolvimento. 

• Da parceria forte com o Ministério do Turismo, com as Comissões de Turismo 
da Câmara e do Senado, com as entidades do setor privado, entre outras, 
resultantes de avanços concretos e importantes. 

• Sobre o ano de 2010, destacou a atuação do FORNATUR na transição política 
nos Estados, garantindo, como vem fazendo há 10 anos, uma base de dados e 
uma organização executiva para a sustentabilidade e evolução do Plano 
Nacional de Turismo, metas e programas inerentes. 



 

 

www.fornatur.com.br 

• Para isso estará renovando, através da Confederação Brasileira de Convention 
e Visitors Bureaux – CBCVB, com o Ministério do Turismo o convenio para a 
Gestão Executiva do FORNATUR, numa perspectiva de 2010 / 2011, cujo 
Plano de Trabalho será encaminhado na próxima semana. 

• Destacou os resultados significativos da iniciativa do FORNATUR, com as 
Comissões de Turismo do Congresso, MTUR e CNT, para a votação de 
Projetos de Lei importantes, com já citados pelo Ministro Barretto: 
Flexibilização dos Vistos e Aumento do Capital Estrangeiro nas Empresas 
Aéreas, lembrando da reunião havida com o Presidente da Câmara, Deputado 
Michel Temer, em agosto passado 

• Da reunião havida com o Ministro Luiz Barretto, Secretário Airton Pereira e os 
Vice Presidentes do FORNATUR em 25 de novembro passado, para definir 
encaminhamentos, como esses, já citados e para o tema da Aviação Regional, 
entre outros, como do fortalecimento das Agencias Regionais de Turismo. 

• Para o tema da Aviação Regional, informou da estratégia, a ser consolidada no 
inicio do ano de 2010, de se promover um reunião entre Governadores e 
Secretários Estaduais com a Ministra Dilma Rousseff, para discussão das 
prioridades referentes à Aviação Regional, Aeroportos, Infra-estruturas, Malha 
Aérea, Profaa, Ataero, entre outros. 

• Da importância da participação dos Secretários e Dirigentes Estaduais, ou 
representantes, nas reuniões do FORNATUR, de forma a garantir a 
mobilização e representatividade nas deliberações. 

• Da participação dos Estados na Expo Xangai 2020 e na Copa da África do Sul. 
Do papel de articulação do FORNATUR. 

• Pediu apoios aos Secretários e Dirigentes para reforçar as ações contra a 
exploração sexual de crianças e adolescentes em cada Estado. Irá solicitar e 
compartilhar da apresentação feita pela Câmara Temática do CNT sobre o 
tema. 

• Destacou a qualidade do trabalho da Editora Letras Brasileiras, o livro “65 
Destinos Indutores”, que foi presenteado aos Secretários e Dirigentes 
presentes, entre outras publicações da Editora relacionadas ao turismo. O 
Diretor da Editora Letras, Ronnie Schroeder esteve presente. 

 
 
Terceiro Bloco: Pronunciamentos do Ministério do Turismo: 

• Presidente Jeanine Pires (Embratur): 
• Reiterou o convite feito pelo Ministro Luiz Barretto para o Lançamento do 

Plano Aquarela 2020 no próximo dia 16 de dezembro, as 11h00 horas, no 
Hotel Intercontinental Rio, solicitando aos Secretários e Dirigentes 
Estaduais de Turismo que estejam acompanhados dos seus técnicos 
responsáveis pelas áreas de marketing e comunicação, tendo em vista 
que na parte da tarde haverá um trabalho de aprofundamento da Agenda 
2010 em cada País, importante para o alinhamento e potencialização das 
ações dos Estados. 

• Destacou a presença do Chefe do Gabinete da Embratur, Auster Else, na 
reunião. 
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• Secretário Airton Pereira (MTUR): 
• Destacou o prosseguimento da Campanha no mercado interno, “Verão – Praias 

do Brasil”, informando de uma nova ferramenta promocional, o “Caminhão 
Móvel” que esta realizando uma ação de promoção e de qualificação de 
agentes de viagem no interior de São Paulo. Também novas ações em 
pedágios e postos de parada nas rodovias paulistas. 

• Da participação do FORNATUR no Comitê Executivo do Conselho Nacional do 
Turismo, responsável pela elaboração do Documento Referencial do Plano 
Nacional do Turismo 2011 / 2014. Através do FORNATUR, esta oferecendo 
aos Estados a Metodologia utilizada no CNT para que possa ser replicada 
nos Conselhos Estaduais de Turismo, como forma de consolidar e 
fortalecer a gestão descentralizada e participativa e dar sustentabilidade e 
evolução às políticas e programa do turismo no País, e também como 
peça norteadora aos candidatos aos Governos Estaduais. (documento 
disponível no site:  www.fornatur.com.br). 

• Estratégia de fortalecimento as Agencias Regionais. Acordado na reunião do 
dia 25 de novembro com o Ministro Luiz Barretto, a Presidente e Vice 
Presidentes do FORNATUR. Da importância das Agencias e Comissões 
Regionais trabalharem na promoção e na integração de roteiros. Para 
questões relativas à gestão publica, como as infra estruturas, será 
importante envolver, como sugestão, a interlocução dos Vices 
Presidentes Regionais do FORNATUR. 

 
 
 
Quarto Bloco: Pronunciamentos e Encaminhamento Finais: 

• Alexandre Guimarães (CDRT Senado): 

• Discorreu sobre os 14 Projetos de Lei em tramitação no Senado Federal de 
interesse do setor. 

• Irá encaminhar , através da Secretaria Executiva do FORNATUR, o 
documento para acompanhamento. 

• Esta finalizando um livro sobre a economia do turismo. 
 
 

• Milton Zuanazzi (Consultor – APEX): 
• Lembrou que a Expo Xangai já tinha sido objeto de apresentação no 

FORNATUR na 53 Reunião Ordinária realizada em Brasília em 25 de setembro 
(apresentação no site:  www.fornatur.com.br). 

• Reiterou o convite aos Estados para a participação na EXPO destacando que o 
pavilhão brasileiro será visitado, estimativa, por 7 a 10 milhões de pessoas. Do 
potencial de negócios e fluxos turísticos que o evento proporcionará. 

• Os Estados podem enviar suas imagens, de acordo com os padrões 
estabelecidos, para compor a estratégia de comunicação e ambientação / 
interatividade do pavilhão brasileiro. As informações e prospectos já 
foram enviado aos Estados. (URGENTE). 

• Que os Estados e / ou regiões podem solicitar a visita técnica dos Consultores / 
APEX para definir estratégias de participação, e na roteirização que será feita 
em conjunto com a Embratur. 

• Haverá painéis quinzenais dos Estados e Regiões na EXPO. 
• Apresentação disponível no site:  www.fornatur.com.br 
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• Dirigente Edvaldo Nóbrega (PB). Convidou o FORNATUR para realizar uma 

próxima reunião em João Pessoa, sugerindo o mês de março de 2010. A 
Presidente Nilde Brun informou do convite já feito para a reunião acontecer 
nesse mês em Caldas Novas (GO).  

 
• Secretária Maria do Socorro (MA). Propôs uma reunião da Curadoria / APEX 

com os Estados do Maranhão , Ceará e Piauí para definir estratégias 
integradas. O Consultor Milton Zuanazzi recomendou que ela articulasse com 
os Estados e formalizasse o convite a Curadoria. 

 
• O Ministro Luiz Barretto e a Presidente Nilde Brun, encerraram a reunião às 

17h30 horas com votos de Boas Festas e Feliz Ano Novo! 
 

• Às 18h00 horas os Secretários e Dirigentes , acompanhados do Ministro Luiz 
Barretto e do Secretário Airton Pereira, foram recebidos pelo Governador Aécio 
Neves no Palácio da Liberdade. 

• Próxima reunião em março de 2010, data e local a definir. 

 

 

 

 
Brasília, 10 de dezembro de 2009 . 

 
Marcos Pompeu. 

Secretário Executivo FORNATUR.   
. . . . . 


