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53ª Reunião Ordinária do Fórum Nacional dos Secretários e Dirigentes Estaduais 

de Turismo. (70 FORNATUR). 

25 de setembro de 2009 – 10h30 às 13h30 horas – Sala de Reuniões da CNC – 

Brasília. 

(Síntese das Deliberações / Informações): 

Presenças: 

• Daniele Novis. Alagoas. 
• Oreni Braga. Amazonas. 
• Domingos Leonelli. Bahia. 
• João Oliveira e Ney Leal. Distrito Federal. 
• Marcus Vicente. Espírito Santo. 
• Representante não assinou . Mato Grosso. 
• Nilde Brun. Mato Grosso do Sul. 
• Maurilio Guimarães. Minas Gerais. 
• Representante não assinou. Pará 
• Rodrigo Freire. Paraíba. 
• Celso Caron. Paraná. 
• Silvio Costa Filho e Tomé Franca. Pernambuco. 
• Silvio Leite. Piauí. 
• Nilo Felix. Rio de Janeiro 
• Tulio Serejo.  Rio Grande do Norte. 
• Claudia Carvalho. Rondônia. 
• Patricia Orton. Roraima. 
• Borba Neto. Santa Catarina. 
• Castello Branco. São Paulo e Anseditur. 
• Diego da Costa. Sergipe. 
• Wylkson Sousa. Tocantins. 
• Luiz Barretto (MTUR). 
• Mário Moyses (MTUR). 
• Airton Pereira (MTUR). 
• Frederico Costa (MTUR). 
• Jeanine Pires (EMBRATUR). 
• James Lewis (CTDC). 
• Alexandre Guimarães (CT Senado). 
• Apóstole Lázaro (ABETAR). 
• João Moreira (CBCVB). 
• José Falcão (MTUR). 
• Fabio Manzini (EMBRATUR). 
• Jumaida Moreira (MTUR). 
• Lawrence Reinisch. REED ALCANTARA. 
• Eraldo Cruz. (CNC) 
• Margareth Pizato. (ABRACEFF). 
• Maria do Carmo (APEX). 
• Alexandre Barros (ANAC).  
• Marcos Pompeu. Secretário Executivo. 
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Deliberações / Encaminhamentos: 
 
Primeiro Bloco: Pronunciamentos de Abertura. 

• Ministro Luiz Barretto: 

• Destacou o bom momento da economia do Brasil, dando como exemplos o 
índice de crescimento de 1.9 %, recorde na geração de emprego no ultimo mês 
(500 mil), com projeção de crescimento para 2010 de 5%.  

• Da campanha que será lançada em outubro para o Verão, que será detalhada 
pelo Secretário Airton Pereira. Foco no mercado interno e na América do Sul. 

• Destacou o lançamento do Programa Brasil Now na França, em parceria com 
as cias aéreas e entidades como: BITO e BRAZTOA. 

• Considerou que o setor está tendo um resultado razoável esse ano, se 
comparado aos indicadores de alguns destinos internacionais e à média 
mundial. Que, apesar da cautela, devemos considerar que o momento mais 
difícil já foi superado. 

• Informou da criação da Frente Parlamentar para a Aviação Regional e da 
importância da integração com as iniciativas do FORNATUR. 

• Parabenizou o FORNATUR pela iniciativa da realização da primeira reunião 
conjunta com a Comissão de Turismo da Câmara, em torno de itens em 
tramitação no legislativo, como o da “flexibilização dos vistos” que avançou 
com prioridade para votação até o final desse semestre. Outros projetos 
também tramitando, como o do ATAERO e da regulamentação das agências 
de viagens. 

• COPA 2014. Está sendo concluída uma primeira rodada de reuniões com as 
Cidades Sedes da Copa. Os focos são: Arenas; Aeroportos / Mobilidade 
Urbana e Hospitalidade (Hotéis). O Presidente Lula lançará um PAC 2 para 
apoiar os projetos prioritários.  

• Da expectativa da confirmação na próxima semana da Cidade do Rio de 
Janeiro como sede das Olimpíadas 2016. 

• Da importância do diálogo permanente com o FORNATUR. 

 

• Secretário James Lewis (CTD da Câmara): 

• Informou sobre a tramitação dos Projetos de Lei de regulamentação das 
Agências de Viagem e da Flexibilização dos vistos, em caráter de urgência. 
(pauta trancada no momento). 
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• Projeto do ATAERO ainda necessita de um consenso. 

• Sugeriu a criação de um grupo de trabalho integrado entre o FORNATUR, 
ABETAR e Comissões de Turismo do Congresso para o tema da Aviação 
Regional. 

• Destacou a parceria do FORNATUR com a CTDC para a realização dos 
Fóruns Legislativos nas Cidades Sedes da Copa 2014. Já realizados: Manaus, 
Natal e Porto Alegre e marcado para 5 de outubro o de Curitiba. Depois: 
Cuiabá em 16 de outubro; Salvador em 23 de outubro e Fortaleza em 29 de 
outubro. Os resultados desses fóruns serão tema do 11 CBRATUR no dia 26 
de novembro na Câmara.  

• Da parceria com o FORNATUR na realização da Terceira Semana do Turismo 
no Congresso, com exposições, Sessão Solene, eventos, reuniões do CNT e 
do FORNATUR, precedendo o Dia Mundial do Turismo, 27 de setembro. 

• Disponibilizou aos Estados a síntese do Código de Ética da OMT, para ser 
reproduzido e distribuído aos turistas. 

• O Senhor Alexandre Guimarães, representando a Comissão de 
Desenvolvimento Regional e Turismo do Senado, se pronunciou, na qualidade 
de Relator dos Trabalhos dos Fóruns Legislativos da COPA 2014. 

 

Segundo Bloco:  Pronunciamento da Presidente e dos Vice Presidentes 

Regionais do FORNATUR.  

• Pela Região Norte. Dirigente Oreni Braga (AM):  

• Nova Resolução da ANAC que estabelece critérios regulatórios quanto à 
implantação, operação e manutenção do Serviço de Prevenção, Salvamento e 
Combate a Incêndio em Aeródromos Civis. Apresentação do Diretor Alexandre 
Barros da ANAC; Voos de Cabotagem no Brasil. 

• Comentou sobre os temas por ela encaminhados destacando a gravidade pela 
suspensão do incentivo na redução de 19% das taxas aeroportuárias que 
resultam na perda de vôos internacionais para Manaus, Salvador, Recife, 
Curitiba, entre outros, comprometendo a estratégia e a necessidade de se 
consagrar os novos Hubs e Portões de Entrada dos Destinos e Regiões 
Turísticas Brasileiras. (Apresentação disponível no site:  www.fornatur.com.br). 

• Dr. Alexandre Barros (Diretor de Infra-estrutura Aeroportuária da ANAC): 

• Teceu algumas considerações iniciais sobre a estrutura de comando da 
Aviação Civil no Brasil, esclarecendo sobre as competências do Ministério da 
Defesa, CONAC, ANAC, INFRAERO e Comando da Aeronáutica. 
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• Apresentou sobre o tema da segurança nos aeródromos civis, para o qual tinha 
sido convidado. (apresentação disponível no site:  www.fornatur.com.br). 

• Da possibilidade de ser estendido para 2013 o prazo para as adequações nos 
aeródromos civis. Matéria vai à votação de Diretoria na próxima reunião da 
ANAC. 

• Colocou-se a disposição para conversar e orientar os encaminhamentos da 
Comissão FORNATUR em relação à ANAC. 

• Pela Região Nordeste. Secretário Silvio Leite (PI): 

• Proposta da Comissão FORNATUR de "Aviação Regional" para ser 
encaminhada ao Ministério da Defesa. Participação do Presidente da ABETAR, 
Apóstole Lack. 

• Comentou sobre a reunião preparatória realizada pela Comissão FORNATUR 
de Aviação Regional na véspera (24), e fez a apresentação dos pontos 
deliberados. (apresentação disponível no site: www.fornatur.com.br). 

• Ministro Luiz Barretto: 

•  Antes de se retirar da reunião recomendou que o FORNATUR, através da sua 
Comissão Aviação Regional, procurasse hierarquizar e ordenar as demandas e 
dirigi-las para as entidades competentes.  

• Assinou com a Presidente Nilde Brun o Termo de Cooperação Técnica do 
Ministério do Turismo com o Estado de Mato Grosso do Sul para a Atividade 
Delegada de Fiscalização e Classificação dos Prestadores de Serviços 
Turísticos, conforme definição da Lei Geral do Turismo.  

• Presidente Apóstole Lack (ABETAR): 

• Confirmou a parceria com o FORNATUR, e sua Comissão de Aviação 
Regional, para integrar ações e esforços, como os já em curso da entidade 
com a Frente Parlamentar de Aviação Regional, sob a presidência do 
Deputado Vital do Rêgo Filho. 

• Informou que o setor da aviação civil foi incluído no Fundo Garantia de 
Exportação que significa um fundo de aval para financiamentos junto ao 
BNDES. 

• Apoiou o maior prazo para adequação dos aeródromos civis, dado a 
necessidade das aeronaves regionais terem aeroportos / destinos para voar. 

• Manifestou-se a favor da criação de um grupo de trabalho envolvendo a Frente 
Parlamentar de Aviação Regional, a ABETAR, o FORNATUR, as Comissões 
de Turismo da Câmara e do Senado. APROVADO. 
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• Convidará o FORNTAUR / Comissão para a próxima reunião com o 

Ministério da Defesa, prevista para a próxima semana. 

• Secretário Marcus Vicente (ES): Propôs que a Comissão FORNATUR de 
Aviação Regional estabelecesse uma dinâmica de reuniões e ações 
independente do calendário do FORNATUR. APROVADO. 

• Dirigente Nilo Felix (RJ). Propôs incluir o tema da Privatização dos Aeroportos. 

• Secretário Domingos Leonelli (BA). Destacou a necessidade de e ter uma 
regulamentação prévia para o setor. 

• Secretário Silvio Costa Filho (PE). Propôs que os Estados se unissem em 
pleitos nacionais e/ ou regionais para temas como o da redução de ICMS. 

 

Terceiro Bloco:  Pronunciamentos do Ministério do Turismo.  

• Presidente Jeanine Pires (EMBRATUR): 

• Sobre a Verba Descentralizada para Promoção Internacional, comentou que a 
mesma era vinculada a suplementação orçamentária da Embratur. Que esse 
ano de 2009, em virtude de não haver um superávit na arrecadação, essa 
verba será vinculada ao próprio orçamento do MTUR, com transferência para a 
Embratur. 

• A partir da confirmação do orçamento MTUR, haverá uma redução da verba 
descentralizada para promoção internacional em 33%, ou seja, ao invés de R$ 
12 milhões, será de R$ 8 milhões. 

• Orientou que os Estados preparassem suas propostas com uma redução de 
33% em relação aos valores de 2007 e 2008. Que entrem com os projetos 

no SICONV entre 1 de outubro e 10 de novembro (quando o sistema 

estará aberto). Se a suplementação orçamentária do MTUR for aprovada, se 
fará até 30 de novembro as assinaturas e liberação dos recursos. Caso o 
contrário os projetos serão rejeitados. 

• As orientações sobre os projetos, o que é possível, estarão à disposição dos 
Estados, guardado o alinhamento essencial com o Plano Aquarela. 

• Lembrou os critérios estabelecidos pelo FORNATUR para a distribuição das 
verbas, sendo: 30 % dividido em partes iguais para todos os Estados, e os 70% 
restantes, observando os fluxos internacionais e a participação dos Estados 
nos eventos internacionais do calendário da Embratur. 

• Destacou o Chefe de Gabinete da Presidência da Embratur, Sr. Auster, como 
contato para os interessados: tel: 61 34297704. 
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• Destacou que enquanto a queda média desse ano no turismo mundial foi de 20 
a 23 % no Brasil foi de 10%. 

• Distribuiu aos presentes a Publicação “Ações e Resultados 2008”. 

• Apoio a iniciativa do FORNATUR sobre o tema da manutenção dos vôos 
internacionais nos novos portões de entrada do País (Hubs) como fundamental 
para a consolidação do Brasil como destino turístico internacional. 

• Senhora, Maria do Carmo Zinato (APEX): 

• Na qualidade de Coordenadora Temática da APEX para a Expo Xangai 2010, 
fez uma apresentação sobre o estande brasileiro e a estratégia de participação 
do País na exposição, solicitando o envolvimento dos Estados para o envio de 
materiais áudio visuais, bem como a presença nas quinzenas temáticas em 
diversas áreas de interesse. (apresentação disponível no site:  
www.fornatur.com.br). 

• Secretário Airton Pereira (MTUR): 

• Destacou a importância do Convenio entre o Ministério do Turismo e os 
Estados para a Atividade Delegada de Fiscalização e Classificação dos 
Prestadores de Serviços Turísticos, firmado simbolicamente entre o Ministro 
Barretto e a Presidente Nilde Brun (MS), solicitando que os demais Secretários 
e Dirigentes encaminhassem ao MTUR os seus respectivos termos para as 
providencias de conveniamento com o MTUR. Indicou o Diretor Ricardo 
Moesch como o contato para esse tema. 

• Informou que será lançada na ABAV a Campanha “Praias do Brasil”, incluindo 
as praias de rios, retomando os investimentos das campanhas anteriores 
iniciadas em 2008. Da possibilidade dos Estados e das entidades privadas do 
setor “lincarem” suas campanhas à campanha institucional do MTUR. Estará 
distribuída em várias mídias, impressas e eletrônicas, rodovias, pedágios, entre 
outras. 

• Sobre a Verba Descentralizada para Promoção Nacional. Informou que a 
primeira parte foi concluída com a opção dos Estados (exceto Minas Gerais) 
em utilizar parte dos recursos para o piso da ABAV. E que abrirá, com a 

Coordenadora Jurema Monteiro e o Secretario Executivo Marcos Pompeu, 

uma rodada para orientação quanto à aplicação do restante da verba 
(datas serão informadas). Dado as condições atípicas do ano próximo de 
2010, propôs que os projetos / convênios tenham um prazo maior para 
aplicação, indo até o inicio de 2010, podendo ser aditados ou complementados 
no inicio do ano. 

• Pautará para a próxima reunião do FORNATUR uma apresentação sobre 

novas ações relacionadas aos 65 Destinos Indutores. 



 

 

www.fornatur.com.br 

• Convidará o FORNATUR para participar da apresentação da Campanha 

que será feita em reunião da Câmara Temática de Promoção e Apoio à 

Comercialização do CNT, coordenada pelo Presidente da CBCVB, João 

Moreira. Prevista para acontecer entre 5 e 9 de outubro próximo. 

• Quarto Bloco:  Entidades Convidadas: 

• ABAV – Feiras das Américas 2009. Reed Exhibitions Alcântara Machado. 

• O Diretor Lawrence Reinisch da Reed Exhibitions Alcântara Machado fez uma 
apresentação conceitual da Feira das Américas 2009, e apresentou suas 
plantas de situação. (apresentação disponível no site:  www.fornatur.com.br). 

 

• Presidente Nilde Brun: 

 

• Comentou sobre o alerta feito pelo Presidente da CVC, Guilherme Paulus, na 
reunião do CNT, quanto às condições de segurança publica e de limpeza 
urbana nos destinos turísticos brasileiros e os impactos negativos em relação 
aos operadores e agentes de viagem. Oportunamente o Presidente Paulus 
poderá debater o tema no FORNATUR. 

 

• Informou do apoio dos Secretários e Dirigentes Estaduais de Turismo à 

indicação do Colega Secretário Virginio Loureiro (AL) como 

Personalidade Turística do Jornal Mercado e Eventos. A cédula de 

votação encontrasse encartada na edição atual do jornal. Votos de pleno 

restabelecimento ao Secretário Virginio, que encontrasse em tratamento 

de saúde. 

 

• Congratulou-se pelo aniversário da Secretária Érica Drumond (MG). 

 

• Próxima reunião do FORNATUR (54 Ordinária) será no dia 22 de outubro, 

entre 10h00 e 13h00 horas no Rio Centro (RJ) – Feira Das Américas – 

ABAV 2009. Encerrou a reunião às 13h35 horas. 

 

Brasília, 25 de setembro de 2009. 
Marcos Pompeu. 

Secretário Executivo FORNATUR. . . . .   


