
60º Reunião Ordinária do Fórum Nacional dos Secretá rios e Dirigentes Estaduais

de Turismo. (78 FORNATUR).

14 de abril – 10h00 às 13h00 – Hotel Villa Mazzarop i – Campos do Jordão (SP).

(antecedendo a programação da AVIESTUR 2011)

Síntese das liberações / Informações:

                 Presenças:
• Ilmara Lima. Acre.
• Danielle Novis. Alagoas.
• Oreni Braga. Amazonas.
• Domingos Leonelli. Bahia.
• Marcos Pompeu. Ceará.
• Otávio Neves. Distrito Federal.
• Alexandre Passos. Espírito Santo.
• Aparecido Sparapani. Goiás.
• Tadeu Palácio. Maranhão.
• Tete Bezerra. Mato Grosso.
• Nilde Brun. Mato Grosso do Sul.
• Jaqueline Alves. Pará.
• Renato Feliciano. Paraíba.
• Faisal Saleh. Paraná.
• Daniela Alecrim. Pernambuco.
• Silvio Leite. Piauí.
• Mauricio Lobo. Rio de Janeiro.
• Barbosa Albuquerque. Rio Grande do Norte.
• Abgail Pereira. Rio Grande do Sul.
• Aristides Cury. Rondônia.
• Aristides Cury- Roraima. 
• Eduardo Simon. Santa Catarina.
• Claudio Valverde. São Paulo.
• Lucio Flavo. Tocantins.
• Secretário Executivo Frederico Costa.
• Bel Mesquita (MTUR).
• Fabio Manzini (EMBRATUR).
• Ricardo Moesch (MTUR).
• Marco Lomanto (EMBRATUR).
• Deputado Jonas Donizete (CTD).
• Márcia Felipo (Prefeitura de C. Jordão).
• Willian Périco (AVIESP).
• Professor Wilson Rabahy (FIPE).
• Professora Mariana Carvalho (USP).
• Claudio Magnavita (ABRARJ).
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• Gláucio Martins (World Chanel).
• Janos Barna (Guia Duas Asas).
• Marcos Pompeu. Secretário Executivo.

Deliberações / Encaminhamentos:

Primeiro Bloco: Pronunciamentos de Abertura: 10h30 horas.
 
Segundo Bloco:  Pronunciamentos do FORNATUR: 

- Dirigente Oreni Braga (AM):
• Guia de Turismo "PIRATAS". Discorreu sobre a necessidade do envolvimento

das secretarias municipais, estaduais e do Governo Federal para resolver o
problema dos guias piratas. 

• Incentivos Fiscais para o Turismo no Brasil. Da necessidade de se criar uma
política de incentivo para o turismo a exemplo do que ocorre para o esporte e
cultura.

- Secretário Faisal Saleh (PR): 
• Participação do FORNATUR e INFORUM no desenvolvimento de excelência

das Secretarias Estaduais de Turismo. Propôs a formação de um Grupo de
Trabalho  do  FORNATUR  para  em  conjunto  com  o  MTUR  tratar  do
desenvolvimento  e  qualificação  dos  Órgãos  Estaduais  de  Turismo.
APROVADO . Composição por região: Paraná e Rio Grande do Sul;  Distrito
Federal e Goiás; Rio de Janeiro e Espírito Santo; Pará e Amazonas; Piauí e
Alagoas. 

• Projeto  "Vote  Maravilhas  do  Brasil  -  Cataratas  e  Amazônia".  Convidou  o
FORNATUR a realizar a sua próxima reunião em Foz do Iguaçu por ocasião do
Festival de Turismo das Cataratas. APROVADO .

Terceiro  Bloco:  Pronunciamentos  do  Ministério  do  T urismo  /  EMBRATUR  /
Convidados:

- Secretário Executivo Frederico Costa:
• Justificou a ausência do Ministro Pedro Novais que permaneceu em Brasília

em torno de providências referentes a novas portarias visando a liberação de
recursos do MTUR.

• O Ministério  do  Turismo estava  realizando  rodadas de negociações  com a
Fazenda  e  Planejamento  para  a  liberação  de  recursos  para  atender  aos
programas do MTUR e dos Estados.

• Previu um crescimento acima de 10% para o setor no corrente ano.

 
-  Deputado  Jonas  Donizete.  Presidente  da  Comissão  de  Turismo  e  Desporto  da
Câmara:

• Informou que a formação da CTD foi  a quinta na ordem de preferência da
Câmara.

• Da MP 527 que criou a Secretaria de Aviação Civil.
• Dos Fóruns Estaduais nas Cidades Sedes da COPA 2014, que começarão na

segunda feira, 18, em Fortaleza, e depois seguirão para a demais sedes, sub-
sedes e destinos indutores.

www.fornatur.com.br



• No dia 26 de abril a Câmara realizará sessão solene em homenagem ao Dia do
Agente de Viagem.

- Secretária Isabel Mesquita (MTUR):
• Apresentou  o  Plano  Nacional  do  Turismo,  aberto  à  analise,  comentários  e

sugestões dos Secretários e Dirigentes Estaduais de Turismo. (apresentação
disponível no site:  www.fornatur.com.br ).

• Propôs a formação de um grupo de trabalho FORNATUR / MTUR para manter
um  permanente  dialogo,  inclusive  através  de  vídeos  conferências.
APROVADO .

• Anunciou que o Ministério do Turismo repetirá a Verba Descentralizada para
Promoção Nacional  2010. (não informou data de abertura do SICONV para
cadastramento de projetos).

-  Dirigente  Fábio  Manzini  (representando  o  Presidente  da  EMBRATUR,  Mário
Moysés):

• Anunciou as vistas técnicas da EMBRATUR a todos os Estados, para apoio
técnico e alinhamento de estratégias.

• Distribuiu a todos os presentes o material referente as Verbas Descentralizadas
Para a Promoção Internacional 2011.

• Solicitou  ao FORNATUR que promovesse uma atualização dos  indicadores
concernentes ao rankiamento dos Estados na distribuição dos recursos.

• O Secretário Executivo Marcos Pompeu, encaminhará a  planilha atual /
critérios e recomendará um prazo para que os Estado s enviem as suas
informações para  atualização .  O FORNATUR compilará as  informações
enviadas e enviará para a EMBRATUR.

• O foco das ações será: Banco de Imagens e Caravanas.
• Os valores serão os mesmos do ano de 2010.

- Secretário Executivo Frederico Costa:
• Alertou para o prazo para resgate dos Restos a Pagar que encerra em 30 de

abril próximo.
• Solicitou aos Secretários / Dirigentes que verifique os seus contratos em aberto

com a  CAIXA, para não perder os recursos. “tirar os convênios de restos a
pagar inscritos para processados”.

• Informou que o MTUR tem 10 mil contratos com a CAIXA. Restos a pagar de 4
bilhões de reais.

• Que o MTUR continua priorizando o PRODETUR NACIONAL, antecipando as
contra partidas dos Estados.

• Na área de capacitação o  programa Bem Receber  Copa  qualificará  90 mil
pessoas em 2011. Solicitou aos Estados que demandassem pelo programa
informando os setores e a quantidade de pessoas relacionadas.

- Dirigente Ricardo Moesch (MTUR):
• Competência Delegada de Fiscalização MTUR / Estados. A partir de acordos

de cooperação com repasse de recursos.  Em 2011 será liberada a terceira
parcela.
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• Os Estados devem implantar um sistema de fiscalização integrada, os recursos
são da ordem de 1.2 milhões de reais / ano.

• Os Estados terão a prerrogativa legal de cancelar o cadastro dos prestadores
de serviços que não estiverem regularizados.

• O MTUR fará visita educativa aos Órgãos Estaduais sobre a ação / capacitação
de servidores para serem Agentes Fiscais.

• Ao final da reunião fará um encontro dos Secretários / Dirigentes da Região
Norte com o representante do Tratado de Cooperação Amazônica.

- Dirigente Isabel Barnasque (MTUR):
• Apresentou  o  Salão  do  Turismo  2011.  (apresentação  disponível  no  site:

www.fornatur.com.br  ).

- Professor Wilson Rabahy (FIPE):
• Apresentou a metodologia da CONTA SATÉLITE. (apresentação disponível no

site:   www.fornatur.com.br  ).

- Professora Mariana Carvalho (USP):
• Apresentou  o  Projeto  Caminhos  do  Futuro  /  Qualificação  de  Professores

(MTUR / USP). (apresentação disponível no site:   www.fornatur.com.br  ).

Quarto Bloco:  Perguntas / Encaminhamentos finais:

- Secretário Domingos Leonelli (BA). Sugeriu mais tempo para temas do FORNATUR
nas reuniões. Que o Turismo deveria ser deslocado para a “Economia da Cultura”.
Propôs ao MTUR  realização de um Censo Econômico do  Turismo, envolvendo o
IBGE. APROVADO.

- Dirigente Oreni Braga (AM). Sugeriu a EMBRATUR , quando das visitas aos Estados,
trabalhar os mercados prioritários de cada Estado.

- Dirigente Lucio Flavo (TO). Indagou ao MTUR sobre as diretrizes para as Instâncias
Regionais.

- Dirigente Barbosa Albuquerque (RN). Informou sobre a BNTM 2011 que se realizará
em Natal entre os dias 12 e 15 de maio próximos.

- Secretária Danielle Novis (AL). Solicitou que o MTUR informasse aos Estados da
sistemática dos Restos a  Pagar.  Recomendou que o FORNATUR se reunisse em
locais mais centrais e que re-criasse os seus grupos de trabalhos tematizados.

- Dirigente Jaqueline Alves (PA). Sugeriu a EMBRATUR que as Caravanas pudessem
contemplar operadores e jornalistas.

- Secretária Abgail Pereira (RS). Informou que o Estado do Rio Grande do Sul não
recebeu  nenhuma  parcela  do  Cadastur.  Sugeriu  a  EMBRATUR  a  presença  de
investidores nas Caravanas. 
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-  Secretário Alexandre Passos (ES). Enfatizou o mercado interno brasileiro,  com a
entrada da Classe C.

-  Secretário  Renato  Feliciano  (PB).  Defendeu  um maior  envolvimento  político  dos
Secretários e Dirigentes juntos aos Governadores e parlamentares pelo fortalecimento
do Ministério do Turismo.

- Secretário Mauricio Lobo (RJ). Agradeceu ao MTUR pelo apoio à tragédia na região
serrana. Convidou para a BRITE, que abre amanhã, 15 no Rio de Janeiro.

- Diretor Marco Lomanto (EMBRATUR). Solicitou aos Estados que permanecessem
nas feiras internacionais nos dias destinados ao publico. 

-  Diretor  Ricardo Moesch (MTUR).  Da instalação do comitê facilitador do turismo /
Conta Satélite. Regulamentação da FNRH, que passará a ser on line,  no segundo
semestre desse ano junto com o BOH. Que os Estados devem dar continuidade ao
fortalecimento das instâncias regionais, já trabalhadas / induzidas pelo MTUR, que não
há orçamento previsto para essa ação.

- Secretário Executivo Frederico Costa. Informou sobre o programa de financiamento
para giro setorial, 250 milhões, juros de 0,7 % ao mês. 

-  Os Senhores Gláucio Martins (World Chanel)  e Janos Barna (Guia Duas Rodas)
estiveram presentes e distribuíram materiais referentes aos seus produtos nas pastas
de trabalho.

- Presidente Nilde Brun.  Informou que na próxima reunião, a ser realizada em  16
(ou 17)  de junho em Foz do Iguaçu,  haverá  a  eleição  do FORNATUR para  o
período 2011 / 2012. O FORNATUR  elegerá o Presiden te, o Vice Presidente e os
Vice Presidentes Regionais. Que as regiões devem in dicar os seus vices. E que
o grupo deve buscar o consenso em relação a Presidê ncia e a Vice Presidência,
como de fato é a tradição do FORNATUR .  Encerrou a reunião às 14h25 horas,
convidando para o almoço no local oferecido pela AVIESP.

São Paulo 14 de abril de 2011.

Marcos Pompeu Brasil.
Secretário Executivo FORNATUR. . . . .
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