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54ª Reunião Ordinária do Fórum Nacional dos Secretários e Dirigentes Estaduais 

de Turismo. (71 FORNATUR). 

21 de outubro de 2009 – 17h00 às 19h30 horas – Rio Centro – Pavilhão V – Sala 

203 - Rio de Janeiro. 

(inserida na programação da ABAV – Feira das Américas 2009). 

 

(Síntese das Deliberações / Informações): 

Presenças: 

• Cassiano Marques. Acre. 
• Daniele Novis. Alagoas. 
• Oreni Braga. Amazonas. 
• Domingos Leonelli e Emilia Silva. Bahia. 
• Bismarck Maia. Ceará. 
• João Oliveira. Distrito Federal. 
• Marcus Vicente. Espírito Santo. 
• Barbosa Neto. Goiás. 
• Socorro Araujo. Maranhão. 
• Vanice Marques. Mato Grosso. 
• Nilde Brun. Mato Grosso do Sul. 
• Érica Drumond. Minas Gerais. 
• Jaqueline Alves. Pará 
• Edivaldo Nóbrega. Paraíba. 
• Celso Caron. Paraná. 
• Silvio Costa Filho. Pernambuco. 
• Silvio Leite. Piauí. 
• Márcia Lins e Nilo Felix. Rio de Janeiro 
• Fernando Fernandes.  Rio Grande do Norte. 
• Jorge Drumm. Rio Grande do Sul. 
• Alex Viana. Roraima. 
• Gilmar Knaesel. Santa Catarina. 
• Luiz Flaviano. São Paulo. 
• Jorge Santana. Sergipe. 
• Castello Branco. (ANSEDITUR). 
• Airton Pereira (MTUR). 
• Frederico Costa (MTUR). 
• Jeanine Pires (EMBRATUR). 
• Walter Vasconcelos e Jaderson Alencar (EMBRATUR). 
• Deputados: Marcelo Teixeira, Cadoca e Lídice da Mata (CTDC). 
• Senador Neuto de Conto e Alexandre Guimarães (CT Senado). 
• Victor Celestino (ABETAR). 
• Claudio Magnavita (ABRAJET). 
• João Moreira (CBCVB). 
• Carlos Ferreira (ABAV). 
• José Falcão (MTUR). 
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• Jurema Monteiro (MTUR). 
• Eduardo Sanovicz. REED ALCANTARA. 
• Marcos Pompeu. Secretário Executivo. 
 

Deliberações / Encaminhamentos: 
 
Primeiro Bloco: Pronunciamentos de Abertura. 

• Secretária Márcia Lins (RJ); Presidente da ABAV, Carlos Ferreira; Diretor da 
Reed Alcântara, Eduardo Sanovicz; Senador Neuto de Conto, Presidente da 
Comissão de Desenvolvimento Regional e Turismo do Senado. 

• Deputado Marcelo Teixeira, Vice Presidente da Comissão de Turismo e 
Desporto da Câmara: informou sobre: o PL da Flexibilização dos Vistos está 
pronto para ser votado, aguardando colocação em pauta; PL ATAERO, com o 
relato da Deputada Miriinha de Rondônia; PL passando de 20 para 49% o 
capital estrangeiro em empresas de aviação, como relator o Senador 
Dornelles. Sugeriu que o FORNATUR retornasse ao Presidente da Câmara, 

Deputado Michel Temer, juntamente com o Ministro Barretto, solicitando 

prioridades de pauta. 

• Presidente Nilde Brun. Informou que devido à convocação pelo Presidente Lula 
ao Ministro Barretto para uma solenidade em Ouro Preto (PAC Cidades 
Históricas), foi cancelada a reunião preparatória de alinhamento e orientação 
de encaminhamento de temas em discussão pelo FORNATUR, que seria feita 
previamente à 54 Ordinária de hoje. Sendo assim será agendada para breve 

(próximas semanas) essa reunião, para qual serão convidados os Vice 

Presidentes do FORNATUR, para uma organização das demandas e 

encaminhamentos. Secretário Airton Pereira vai marcar a reunião com o 

Ministro Barretto. 

Segundo Bloco:  Pronunciamentos do Ministério do Turismo: 

• Secretário Airton Pereira (MTUR): 

• Campanha Praias do Brasil. Informou que será lançada na primeira semana de 
novembro a campanha, com investimentos da ordem de R$ 15 milhões. Que é 
mais uma etapa temática da permanente ação de comunicação do MTUR na 
promoção do turismo interno, feita por ocasião dos períodos de férias e de 
feriados prolongados ao longo do ano. Solicitou a parceria do Estados e 
Municípios para a possibilidade de lincarem, e potencializarem, suas 
estratégias de comunicação com a campanha do MTUR. Lembrou que com o 
dólar baixo haverá uma concorrência com os destinos internacionais. 

• Orçamento 2010. À exemplo dos últimos quatro anos, o Ministério do Turismo 
realizará um trabalho com as Bancadas Estaduais no Congresso tendo em 
vista sensibilizar os parlamentares para a colocação das Emendas para o 
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Turismo, principal fonte do orçamento do MTUR. Solicitou o apoio dos 
Secretários e Dirigentes Estaduais junto aos parlamentares dos seus Estados, 
para definir prioridades e encaminhar para as Emendas. Lembrou que o MTUR 
tem sido o Ministério mais eficaz na realização / liberação das Emendas. 

• Apresentação do Planejamento Estratégico do 65 Destinos Indutores. Envolve 
o Estudo de Competitividade (FGV); Fortalecimento Institucional / Governança 
(Instituto Marca Brasil); Registro de Preço (estudo concluído); Sala de 
Monitoramento dos Destinos Indutores (operando). Capacitação Institucional 
até março de 2010 e operação assistida até junho de 2010. (apresentação 
disponível no site:   www.fornatur.com.br 

• Presidente Jeanine Pires (EMBRATUR): 

• Brasil Now. Foi transformado em programa permanente da EMBRATUR em 
parceria com as entidades receptivas e as companhias aéreas. Convidou os 
Secretários e Dirigentes para visitarem o estande do programa na Feira, e a 
estimular os seus receptivos estaduais a entrarem no programa. 

• Informou que Foz do Iguaçu foi eleita pelo The Guardian e The Observer, site 
dos leitores, o Destino Favorito / Atração Internacional. Aplauso. 

• Informou que o Plano de Marketing será expandido para 2016 tendo em vista 
as Olimpíadas no Rio de Janeiro, alem do está sendo preparado para a Copa 
2014. Plano Aquarela 2014 / 2016 – Copa e Olimpíada. 

• Promoção e Imagem Copa 2014. A CBF vai convocar em novembro uma 
reunião de planejamento para a promoção e marketing das 12 Cidades Sede. 
Presidente Castello Branco (ANSEDITUR) informou que a entidade criou um 
GT da Copa 2014. 

• Solicitou ao Diretor de Marketing da EMBRATUR, Walter Vasconcelos e ao 
Coordenador de Informática da EMBRATUR, Jaderson Alencar, que fizessem 
uma apresentação sobre as “Comunicação nas Redes Sociais”. (apresentação 
disponível no site:   www.fornatur.com.br e distribuída aos Secretários e 
Dirigentes em pendrive. 

• Secretário Frederico Costa (MTUR): 

• GT da Copa 2014. Na Secretaria Nacional de Programas de Desenvolvimento 
do MTUR existem três áreas de projetos: Financiamento; Infra-estrutura e 
Qualificação, que incluem recursos do Prodetur Nacional.  

• Informou que as contra partidas do Prodetur Nacional serão garantidas com 
recursos orçamentários do MTUR, não mais dependendo das Emendas 
Parlamentares. 
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• Solicitou a Diretora Regina Cavalcante que fizesse uma apresentação sobre o 
Programa de Qualificação do Ministério do Turismo para a Copa 2014. 

• Diretora Regina Cavalcante (MTUR). Fez a apresentação que tem como meta 
qualificar 306 mil profissionais do turismo dos 65 Destinos Indutores até 
dezembro de 2012, tendo em vista a Copa das Confederações em 2013. 
(apresentação disponível no site:   www.fornatur.com.br ). 

 

Terceiro Bloco:  Pronunciamentos e Encaminhamentos: 

• Secretária Érica Drumond (MG). Pela necessidade da Conta Satélite / Dados 
Estatístico para o Turismo do País / IBGE. Solicitou um posicionamento do 
tema pelo MTUR. Secretário Airton Pereira (MTUR) comentou que, apesar da 
complexidade do tema, da importância do envolvimento do IBGE, e sobre os 
avanços, em curso. 

• Secretária Vanice Marques (MT). Sugeriu que o FORNATUR criasse um GT 
para os temas da Copa 2014. Presidente Nilde Brun recomendou que se 
amadurecesse mais a idéia. 

• Secretário Cassiano Marques (AC). Informou que foi realizada a primeira 
viajem do Programa Viaja Mais Jovem no Acre. Colocou-se à disposição dos 
Secretários e Dirigentes que desejassem conhecer e multiplicar o programa. 

• Dirigente Barbosa Neto (GO). Destacou a integração em curso entre o Estado 
de Goiás e o Distrito Federal, inclusive em programas de qualificação. 

• Dirigente Oreni Braga (AM). Informou do roteiro integrado: Amazonas; Bahia e 
Rio de Janeiro que estava sendo apresentado na Feira no Bureau 
Internacional. A Secretária Érica Drumond (MG) manifestou interesse em 
integrar o roteiro. Sugeriu estender a qualificação para servidores federais, 
como: policiais federais e bombeiros. O Secretário Frederico Costa (MTUR) 
disse da possibilidade de contemplar e que o programa será aprimorado 
permanentemente. Sobre as novas linhas de financiamento para as regiões. O 
Secretário Frederico Costa (MTUR) informou que quando as linhas de 
financiamento BNDES e Fundos Regionais estiverem definidas, o MTUR 
promoverá um Road show de apresentação das mesmas nos Estados, 
podendo iniciar em Manaus a partir do final de novembro próximo. 

• Secretária Márcia Lins (RJ). Entregou aos Secretários e Dirigentes um Livro 
sobre a História do Futebol – 100 Anos de Futebol no Brasil. Destacou o papel 
fundamental da EMBRATUR, na pessoa da Presidente Jeanine Pires para a 
conquista do Rio de Janeiro como Sede das Olimpíadas 2016, tendo inclusive 
a mesma carregado a bandeira brasileira em uma caminhada de 8 km. 
Aplausos. Fez uma novo apelo, inclusive pelo engajamento do FORNATUR, na 
questão do Aeroporto do Galeão (Tom Jobim). Secretário Airton Pereira 



 

 

www.fornatur.com.br 

(MTUR) comentou da necessidade básica de se definir o modelo de gestão dos 
aeroportos. 

• Secretário Domingos Leonelli (BA). Lembrou que as prioridades do setor 
devem estar traduzidas nos orçamentos dos governos: Federal; Estaduais e 
Municipais. 

• Dirigente João Oliveira (DF). Anunciou o novo vôo Brasília / Atlanta / Brasília. 
Convidou os Secretários e Dirigentes a se engajarem nas comemorações dos 
50 Anos de Brasília, a Capital de Todos os Brasileiros, no próximo ano de 
2010, disponibilizando aos Estados a Logo / Selo dos 50 Anos de Brasília que 
pudesse ser usada por todos. 

• Dirigente Socorro Araujo. (MA). Convidou para o Salão de Turismo do 
Maranhão, de 25 à 28 de novembro próximo. 

• Dirigente Alex Viana (RR). Sobre o tema da Integração de Fronteiras, tendo o 
MTUR realizado o sexto FRONTUR, com diagnósticos e dados disponíveis. 
Que o FORNATUR criasse um GT ou pautasse uma reunião especifica para 
definir um encaminhamento e implantação de procedimentos padrões. 
Presidente Nilde Brun irá incluir o tema na Agenda com o Ministro 

Barretto. O assunto poderá pautar a próxima reunião do FORNATUR. 

• Secretário Silvio Costa Filho (PE). Retirou a candidatura do Estado de 

Pernambuco para ser Patrono da ABAV 2010 em favor do Distrito Federal, 

tendo em vista as comemorações dos 50 Anos de Brasília. APLAUSOS. 

• Presidente Nilde Brun. Encerrou a reunião às 19h30 horas. 

• Próxima reunião será no inicio de dezembro em Brasília, por ocasião da 

reunião do Conselho Nacional do Turismo. Data será definida e 

informada. 

 
Rio de Janeiro 21 de outubro de 2009. 

 
Marcos Pompeu. 

Secretário Executivo FORNATUR.   
. . . 


