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58ª Reunião Ordinária do Fórum Nacional dos Secretários e Dirigentes Estaduais 

de Turismo. (76 FORNATUR). 

21 de outubro de 2010 – 16h30 às 19h10 horas – Sala 201 – Pavilhão V – Rio 

Centro – Rio de Janeiro. 

(inserida na Programação do Congresso ABAV / Feira Das Américas 2010). 

(Síntese das Deliberações / Informações): 

Presenças: 

 Cassiano Marques. Acre. 

 Danielle Novis. Alagoas. 

 Oreni Braga. Amazonas. 

 Antonio Tramm e Emilia Silva. Bahia. 

 Delfim Almeida. Distrito Federal. 

 João Scardua. Espírito Santo. 

 Deusilene Leão. Goiás. 

 Vanice Marques. Mato Grosso. 

 Nilde Brun. Mato Grosso do Sul. 

 Érica Drumond. Minas Gerais. 

 Christiano dos Santos. Pará. 

 Herculano Lisboa. Paraná. 

 Paulo Câmara e Gilberto Pimentel. Pernambuco. 

 Silvio Leite. Piauí. 

 Márcia Lins e Nilo Felix. Rio de Janeiro. 

 Armando José. Rio Grande do Norte. 

 Vanessa Wetter. Rio Grande do Sul. 

 Heitor Costa. Rondônia. 

 Benedito Fernandes. São Paulo. 

 José Roberto. Sergipe. 

 Ruberval França. Tocantins. 

 Ministro Luiz Barretto.  

 Secretário Executivo e Presidente da EMBRATUR Mario Moyses. 

 Carlos Silva (MTUR). 

 Fabio Manzini (EMBRATUR). 

 Senador Neuto de Conto. 

 Deputado Otávio Leite 

 João Moreira (CBCVB). 

 Eraldo Cruz (CNC). 

 Apostole Lack (ABETAR). 

 Claudio Magnavita (ABRAJET). 

 Alain Baldacci (SINDEPAT / ADETUR SE). 

 Eduardo Sanovicz. Reed Alcântara. 

 Castello Branco. (ANSEDITUR). 

 Gillermo Alcorta (PANROTAS). 

 Marcos Pompeu. Secretário Executivo. 
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Deliberações / Encaminhamentos: 
 

 
1. Primeiro Bloco: Pronunciamento do Ministro Luiz Barretto. 

 

 Considerou a conclusão de mais um ciclo de quatro anos da gestão publica do 
turismo e do papel fundamental do FORNATUR para dar perenidade e 
continuidade as políticas publicas do setor. 

 Enfatizou os desafios que o País terá para cumprir o caderno de encargos da 
COPA 2014 e da Olimpíada 2016, entre outros eventos importantes dos 
próximos anos, nas infra-estruturas e na qualificação dos serviços. 

 Que o novo Congresso e os novos gestores públicos do turismo deverão dar 
continuidade a uma pauta permanente de demandas vivas e de enfrentamento 
das grandes questões e projetos. 

 Destacou os temas da “Flexibilização dos Vistos” e do aumento da 
“Participação do Capital Estrangeiro em Companhias Aéreas Nacionais”, como 
importantes para votação no Congresso. 

 
2. Segundo Bloco: Pronunciamento do FORNATUR e Autoridades 

Convidadas: 

 Senador Neuto de Conto. Fez uma analise sobre as potencialidades do 

Turismo, focando no aspecto econômico da atividade. 

 Assinatura do Protocolo de Cooperação Técnica entre os Estados do 

Acre e Mato Grosso com o Peru para constituir o “Corredor Amazônico”. 

O Secretário Cassiano Marques (AC) explicou da iniciativa, convidando outros 

Estados da região a participarem do acordo, e destacando as novas linhas 

aeras (TRIP) e rodoviárias integradas. 

 Secretário Herculano Lisboa (PR). Discorreu sobre as dificuldades 

encontradas pelos turistas Chineses em obter o visto para entrada no Brasil. O 

Secretário Executivo do MTUR e Presidente da EMBRATUR, Mario Moyses, 

informou da ampliação da malha aérea de ligação entre o Brasil e a China, 

operada pela TAM, EMIRATES e KATAR, e também sobre a abertura de um 

novo posto consular em Banzur. Comprometeu-se a enviar para o 

FORNATUR um relatório completo sobre esse mercado, conectividade e 

serviços envolvidos. 

 Presidente Nilde Brun: 

 Colocou em votação a estratégia para a realização de uma reunião 

extraordinária do FORNATUR em dezembro desse ano, em torno da ultima 

reunião do Conselho Nacional do Turismo que se realizará no dia 7 de 

dezembro em Brasília. Nesse momento uma comissão do FORNATUR, 

formada pelos seus Presidente e Vice Presidentes (Secretários e Dirigentes) 

buscará uma agenda com o Presidente Eleito para levar uma proposta de 

atuação do FORNATUR em parceria com o Governo Federal para os próximos 

anos. Em novembro, o FORNATUR também se reunirá com as Comissões de 
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Turismo da Câmara e do Senado para agregar esforços na construção do 

Orçamento 2011. APROVADO. 

 Fez uma apresentação sobre a atuação do FORNATUR nos últimos dez 

anos, desde sua criação em novembro de 2000, destacando a 

necessidade de se estabelecer uma dotação orçamentária sustentável, 

capaz de viabilizar uma estrutura operacional profissional e dedicada ao 

grupo e a cada Estado em sua relação com o Ministério do Turismo e com 

as Entidades do Turismo Nacional. Essa base deverá ser em Brasília 

integrada ao MTUR. (apresentação disponível no site:  www.fornatur.com.br  ). 

 Secretária Érica Drumond (MG). Propôs uma gestão do FORNATUR junto ao 

Governo Federal e ao Congresso em apoio às ações de promoção do setor no 

Brasil e no exterior, inclusive durante os períodos eleitorais. Pela 

implementação de um “Calendário do Brasil Competitivo no Turismo”. 

 Secretária Vanice Marques (MT). Pela criação de uma agenda propositiva do 

FORNATUR com temas como: Aeroportos / Infraero; IBAMA. 

 Dirigente Oreni Braga (AM). Solicitou o apoio do MTUR para a importância de 

produzir um “Estudo da Cadeia Produtiva do Turismo” em todos os Estados do 

País. 

 Dirigente Deusilene Leão (GO). Comentou sobre a decisão do Tribunal 

Eleitoral do Estado de Goiás que proibiu a participação do Estado na ABAV / 

Feira das Américas por considerar uma ação eleitoreira. 

 Vice Presidente Silvio Leite (PI). Propôs uma MOÇÃO de Repudio a 

decisão do Tribunal de Goiás. APROVADA. Anunciou a operação de uma 

nova companhia aérea regional para o Nordeste, a NO AR. 

 Deputado Otávio Leite (RJ – CTD): 

 Apoio e parceria do FORNATUR, Secretários e Dirigentes, junto às Bancadas 

Estaduais para a votação dos PLS: “Flexibilização dos Vistos”  e “Participação 

do Capital Estrangeiro nas Cias Aéreas Nacionais”. 

 Propôs que os parlamentares indicassem Emendas para o FORNATUR 

(fundo de gestão), e, confirmou que assim o faria, APLAUSO. 

 Propôs uma ação do FORNATUR ao TSE, incorporando a proposta de Minas 

Gerais, para alterar o entendimento em relação ao bloqueio da promoção 

turística em períodos eleitorais. APROVADO. 

 Terceiro Bloco: Pronunciamentos do MTUR: 

 Secretário Carlos Silva. Apresentou o trabalho da Câmara Temática de Infra-

Estrutura Turística COPA 2014, na qual o FORNATUR integra. (apresentação 

disponível no site:   www.fornatur.com.br). 

http://www.fornatur.com.br/
http://www.fornatur.com.br/
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 Secretária Érica Drumond (MG). Da importância da participação dos 

Secretários e Dirigentes Estaduais de Turismo nas reuniões da Câmara 

Temática COPA 2014. 

 Dirigente Oreni Braga (AM). Da ação do FORNATUR, Bancadas Estaduais, 

junto com a EMBRATUR, pelo fortalecimento da imagem do Brasil / COPA 

2014.  

 Secretário Executivo e Presidente da EMBRATUR, Mario Moyses: 

 Sobre o trabalho de construção do Orçamento 2011. Proposta do MTUR para o 

orçamento de programação: R$ 800 milhões. 

 Comentou que esse ano de 2010 o MTUR teve mais R$ 4 bilhões em 

emendas, sendo R$ 2 bilhões em emendas individuais e o restante em 

emendas de Bancada e de Comissão (ex Prodetur Nacional). 

 Destacou a realização do Seminário de Planejamento da EMBRATUR nos dias 

29 e 30 de novembro próximos. 

 

3. Quarto Bloco: Pronunciamentos outros / Encaminhamentos Finais: 

 Presidente Guillermo Alcorta (PANROTAS). Destacou a liderança do 

Secretário Bismarck Maia (CE), como Presidente da CTI NE, no 

desenvolvimento de ações conjuntas e integradas entre os Estados da Região 

e de sua proposição para a realização de “Fóruns Regionais PANROTAS”, com 

apoio FORNATUR, à exemplo do fórum nacional e dos fóruns de Pernambuco 

(realizado nos dois últimos anos)  e de Mato Grosso (que será realizado em 

dezembro próximo). 

 Presidente Alain Baldacci (SINDEPAT / ADETUR SE). Discorreu sobre as 

agências de desenvolvimento turísticos regionais – “ADETURs” , criadas com o 

apoio do MTUR (Ministro Mares Guia)  que se propõem a reproduzir nas 

regiões o modelo do Conselho Nacional do Turismo. Informou duas iniciativas / 

projetos da ADETUR SE que vigorariam agora, sendo: “Air Pass Sudeste” e 

“Cruzeiro Rodoviário”. Anunciou o novo convênio MTUR / ADETUR SE para 

gestão de qualidade e sustentabilidade do projeto rodoviário. 

 Presidente Apóstole Lack (ABETAR).  Informou sobre o estudo desenvolvido 

em parceria ABETAR / MTUR para adequação aeroportuária em regiões / 

destinos turísticos. 163 aeroportos já estavam contemplados em uma 

perspectiva de se chegar a 200. Encaminhará ao FORNATUR a relação dos 

aeroportos e convidará o FORNATUR a participar das próximas etapas do 

trabalho. 
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 Secretária Márcia Lins (RJ). Fez um balanço das conquistas do turismo 

brasileiro nos últimos dois anos e do muito que temos que avançar nos 

próximos seis anos, em infra-estruturas e capacitação. Entregou aos presentes 

um livro sobre o Estado do Rio de Janeiro e uma Camisa Comemorativa aos 

60 anos do Estádio do Maracanã. 

 Próxima reunião FORNATUR (Extraordinária – 7 dezembro de 2010 em 

Brasília). Em novembro reunião do Grupo FORNATUR / Orçamento / 

Construção da Agenda 2011. 

  Presidente Nilde Brun. Encerrou a reunião às 19h10 horas. 

 

Rio de Janeiro, 21 de Outubro de 2010. 
 

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

 
_____________________________________________________________________ 

 
 


