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49ª Reunião Ordinária e 15ª Extraordinária do Fórum Nacional dos Secretários e 
Dirigentes Estaduais de Turismo. 

27 de Março de 2009 – 10h00 às 16h00 horas - Hotel Gran Marquise – Fortaleza – 
Ceará. 

Síntese das Deliberações / Informações: 

Presenças: 

• Cassiano Marques. Acre 
• Virginio Loureiro. Alagoas. 
• Célia Brazão. Amapá. 
• Bismarck Maia. Ceará. 
• Elton Silva. Distrito Federal. 
• Marcus Vicente. Espírito Santo. 
• Durval Mota. Goiás. 
• João Martins Neto. Maranhão. 
• Vanice Marques. Mato Grosso. 
• Nilde Brun. Mato Grosso do Sul. 
• Ann Pontes. Pará. 
• Rodrigo Freire. Paraíba. 
• Celso Caron. Paraná. 
• Silvio Costa Filho. Pernambuco. 
• Paes Landim. Piauí. 
• Nilo Felix. Rio de Janeiro. 
• Túlio Serego.  Rio Grande do Norte. 
• Vanessa Welter. Rio Grande do Sul. 
• Alex Viana. Roraima. 
• Guilberto Savedra. Santa Catarina. 
• Claury Silva. São Paulo. 
• João Gama. Sergipe. 
• Graziela Cortez. Tocantins. 
• Luiz Barretto (MTUR). 
• Governador Prof. Francisco Pinheiro. 
• Airton Pereira (MTUR). 
• Frederico Costa (MTUR). 
• Jeanine Pires (EMBRATUR). 
• Tânia Brizolla (MTUR). 
• Deputado Marcelo Teixeira. 
• Claudio Magnavita (ABRAJET). 
• Jean Claude Razel (ABETA). 
• Henrique Sérgio (Setfor). 
• Anderson Wolff (GOL). 
• Marcos Pompeu. Secretário Executivo. 
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1. Ministro Luiz Barretto: 
• Cumprimentou e agradeceu ao Presidente Bismarck Maia por sua condução a 

frente do FORNATUR destacando a importância da parceria estabelecida entre 
o Fórum e o MTUR. 

• No curto prazo destacou que a crise proporcionou novas oportunidades para o 
aquecimento do mercado interno, que observou um crescimento de 17% no 
último verão (reveillon e carnaval). Informou que os mercados europeu, norte 
americano e mexicano estão fortemente atingidos pela crise.  

• Que o MTUR iniciou uma campanha de mais de R$ 12 milhões no mercado 
interno para estimular as viagens nos grandes feriados desse ano de 2009, ao 
todo 9, a começar pela Semana Santa.  

• Da importância de se investir no mercado interno e nos mercados da América 
do Sul.  

• Primeiras projeções da WTTC apontam uma estabilidade no mercado brasileiro 
contra uma queda de 3,5% na média mundial. 

• As medidas implementadas pelo Governo Federal aliadas a boa imagem do 
País, sinalizam que o Brasil enfrentará a crise melhor do que países da 
Europa, EUA e México. 

• Programas como o “Minha Casa Minha Vida”, lançados pelo Governo Federal 
terão efeitos importantes no aquecimento da economia. 

• O PRODETUR NACIONAL veio para ficar. 12 Estados já estão habilitados e 
algumas capitais também estão aderindo ao programa, como Goiânia. A COPA 
2014 será a maior janela de oportunidades do turismo brasileiro nos próximos 
anos. A FIFA transferiu para final de maio o anuncio das 12 cidades sedes. 
Alem dessas 12 cidades escolhidas a COPA terá uma repercussão de 
oportunidades e de qualificação para todo o País. Para os 65 Destinos 
Indutores. 

•  Orçamento 2009. Lembro que terá uma dinâmica diferente, frente à crise, com 
negociações mês a mês, com a Fazenda e o Planejamento. Já recuperamos o 
saldo positivo na geração de empregos, e na venda de maquinas e 
equipamentos.  

• Informou que os mercados dos EUA e México estão muito agressivos nas 
promoções, conclamando a iniciativa privada do turismo brasileiro a ter a 
mesma atitude. 

• Da importância de se sensibilizar as Bancadas Estaduais para a garantia das 
Emendas individuais, de Bancada e de Comissão. Priorizar os projetos em 
andamento a exemplo do Prodetur Nacional. Existem R$ 4 bilhões em projetos 
de infra-estrutura e R$ 100 milhões em projetos de qualificação. Do novo 
programa que será lançado voltado para a viagem dos trabalhadores. 

 
 

2. Secretário Executivo Mário Moyses: 
• Informou que o MTUR deve ter o mesmo limite de aplicação do ano de 2008. 

As emendas individuais estão garantidas. R$ 1.1 bilhões a lista de obras para 
liberação. 

 
3. Secretário Airton Pereira: 
• Destacou o incremento das relações do FORNATUR com o MTUR na Gestão 

do Presidente Bismarck Maia e a valorização dos órgãos Estaduais de Turismo 
na condução de programas e projetos como o Prodetur Nacional. 
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• Reforçou o convite a todos os Secretários para o “Encontro Nacional de 
Competitividade” que acontecerá nos dias 7 e 8 de abril em Brasília. 

• Informou que em virtude do adiamento do anuncio da FIFA sobre as 12 cidades 
sede da COPA 2014, o tema foi excluído do evento, mas que terá uma 
programação de grande importância, na abrangência dos 65 Destinos 
Indutores, para a participação de Prefeitos, Secretários Estaduais e Municipais.  

• Nova etapa do Programa 65 Destinos Indutores. Será anunciada no Encontro 
da Competitividade e contará com o prosseguimento do trabalho da FGV sobre 
o Estudo de Competitividade dos Destinos (avaliação anual) e uma nova ação 
auxiliar aos Destinos nos aspectos de Governança, Planejamento e 
Qualificação.  

• Destacou o resultado das campanhas do verão passado, resultando um fluxo 
maior de 17% no mercado interno. Das novas campanhas, reforçando os 
feriados: Cidades Históricas x Semana Santa; Segundo tema Natureza / 
Pantanal; terceiro tema São João do Brasil; quarto tema Serras x Férias de 
julho.  

• Da importância dos empresários serem agressivos nas promoções, gerando: 
motivação e preço. 

 
 

4. Presidente Jeanine Pires: 
• Saudou o Presidente Bismarck Maia, dando com exemplo de sua gestão à 

frente do FORNATUR as reuniões objetivas e resultantes em ações integradas 
de apoio à comercialização dos novos vôos do mercado norte americano para 
as cidades de Fortaleza, Recife, Salvador, Manaus e Belo Horizonte, com as 
cias Delta e American Airlines. 

• Informou que as campanhas da EMBRATUR nos 12 países não saíram do ar, 
mas diminuíram a sua intensidade, para retornar em maio. Destacou a 
ferramenta da internet para informação e compra. 

• Das novas opções de vôos de entrada e de saída do País que oferecem a 
possibilidade de combinar roteiros. 

• Do grande esforço do MTUR em garantir o orçamento da EMBRATUR, 
inclusive com uma suplementação prevista, para atender, sobretudo às 
“Verbas Descentralizadas”.  

• Que a EMBRATUR iniciará uma ação específica de promoção do País tendo 
em vista a COPA 2014, não somente das 12 cidades sedes, mas de todos os 
produtos brasileiros de qualidade, de forma unificada. 

• Ministro Luiz Barretto destacou que com os investimentos em promoção da 
EMBRATUR são feitos em dólar, dever-se-ia considerar o impacto da 
desvalorização do real frente à moeda norte americana. Da decisão de agregar 
um novo orçamento à EMBRATUR, para os próximos 4 anos (2010 / 2014) 
tendo em vista a promoção do Brasil COPA 2014, através de uma licitação 
específica. Deixar o contrato pronto para o próximo governo. 

• Presidente Jeanine Pires, entregou aos presentes a publicação: “Brasil – 
Destino Turístico Global”, resultados da promoção do Brasil no exterior em 
2008. 

• Chamou a atenção para a proporção de R$ 26 reais investidos na captação de 
turistas, para R$ 2 mil reais de retorno. 

• Presidente Bismarck Maia. Conclamou os Secretários e o FORNATUR a entrar, 
junto com o MTUR, em uma forte campanha promocional e integrada do Brasil, 
já na Copa de 2010 na África do Sul. 
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5. Secretário Frederico Costa: 
• Comunicou que haverá mais uma reunião com o BID em torno do Prodetur 

Nacional em 15 de junho próximo em Brasília. E uma ida para Washington na 
primeira semana de maio.  

• Informou da importância do Nordeste Invest na próxima semana em Maceió 
(AL). 

• Agradeceu ao Presidente Bismarck Maia, destacando a sua liderança e 
experiência fundamentais na elaboração e execução do Prodetur Nacional. 

 
6. Encaminhamentos Diversos: 

 
• Secretário Cassiano Marques (AC). Informou que a ADETUR NORTE está 

formada e em atividade, desenvolvendo um plano de marketing para a 
Amazônia, tendo celebrado ontem (26) acordo com a BRAZTOA. Que a 
campanha “Amazônia, Maior Maravilha da Natureza” está em primeiro lugar. 
Solicitou apoio do Ministro Barretto e do Secretário Airton para a campanha da 
Amazônia. 

• Secretário Virginio Loureiro (AL). Convidou para o Nordeste Invest, de 31 de 
março a 2 de abril, destacando a reunião de Governadores da região que 
acontecerá no segundo dia.  

• Secretário Marcus Vicente (ES). Falou sobre o Plano 20 / 25 do Estado, da 
presença do Ministro Barretto, Secretário Airton e Ana Clévia em recente 
evento de regionalização. Convidou o FORNATUR, entregando documento 
ao Presidente Bismarck Maia, para realizar a 50 Reunião Ordinária no dia 
21 de maio, das 16h00 às 18h00 horas, em Vitória, antes da abertura da 5 
EXPOTUR. Destacou a entrada do Espírito Santo no Prodetur Nacional. 

• Dirigente Durval Mota (GO). Em nome do Dirigente Barbosa Neto (GO) chamou 
a atenção para a possibilidade de transferir o PROFAA do Ministério da 
Aeronáutica para o Ministério do Turismo, por tratar se de ações ligadas à 
aviação regional. 

• Dirigente Ann Pontes (PA). Destacou a importância da presença de um 
parlamentar federal nas reuniões do FORNATUR. Conclamou o MTUR para 
“olhar para a Amazônia” em suas campanhas de promoção, citando: praia em 
julho; festas originais; gastronomia diferenciada. Mesmo com a atual carência 
de vôos, destacou o crescimento do fluxo de argentinos no Estado. Propôs ao 
MTUR e FORNATUR organizarem uma reunião com os Governadores 
Estaduais e o Congresso sobre a COPA 2014. 

•  Dirigente Nilo Felix (RJ). Lembrou da ação feita em 2006 em Berlim, na Copa 
da Alemanha, de motivação do publico final. Propôs a criação de uma 
Comissão do FORNATUR para desenvolver um projeto para participação 
conjunta dos Estados em ações promocionais para a COPA 2014. 

•  Secretário Silvio Costa Filho (PE). Lembrou um ano do Ministro Luiz Barretto 
no cargo. Sugeriu que o Ministro visitasse os 27 Estados, com sua equipe, 
apresentando os resultados alcançados pelo turismo brasileiro e seus 
principais programas, tendo em vista animar a iniciativa privada. Sugeriu um 
encontro com os 4 grandes bancos públicos para se buscar fintes de 
financiamento para o setor. Convidou para a Semana Santa em Pernambuco. 
Secretário Cassiano Marques (AC) lembrou que o gargalo era o da garantia. 
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• Secretário Claury Silva (SP). Sobre a taxa da INFRAERO, de R$ 36 reais, 
metade destinada a Infraero e outra metade ao tesouro nacional, propôs 
que parte desse recursos fossem destinados ao turismo, em virtude do 
País não ter mais divida primária, para, por exemplo, compensar as perdas dos 
investimentos da EMBRATUR, com a desvalorização cambial.  Ministro 
Barretto comentou, com entusiasmo, que seria uma alternativa inclusive 
para se desenvolver um “Projeto Copa”. Parabenizou o Secretário Claury. 
Informou que visitará os 65 Destinos Indutores. Aplauso. 

• Secretário Guilberto Savedra (SC). Convidou o FORNATUR para realizar a 
sua 50 Reunião Ordinária em Florianópolis no dia 15 de maio, por ocasião 
do WTTC, conforme encaminhamento anterior. 

• Dirigente Alex Viana (RR). Destacou o tema do acesso rodoviário do Brasil 
para os vizinhos sul americanos. Que o projeto COPA 2014 deverá contemplar 
essa nova adequação dos portões terrestres combinados com novas 
possibilidades de vôos. 

• Deputado Marcelo Teixeira (CTDC). Representando o Presidente da Comissão 
de Turismo Desporto da Câmara, Deputado Afonso Hamm, lembrou a questão 
dos Vistos e do Turismo como pauta de exportação. 

• Secretário Henrique Sérgio (Fortaleza). Representando a Prefeita Luiziane 
Lins, lembrou da carreira do Secretário Bismarck Maia, como primeiro gestor 
estadual do turismo do Ceará, Diretor da EMBRATUR, Deputado Federal, 
Presidente do FORNATUR, e agora da CTI NE. 

• Presidente Magnavita (ABRAJET). Da importância do FORNATUR e da grande 
cobertura da imprensa à reunião. Da importância de se manter as reuniões 
abertas. Chamou a atenção para a liberação das tarifas internacionais que a 
ANAC anunciou para primeiro de abril, com decisão ad referendum do Ministro 
Nelson Jobim, e que isso poderá ter conseqüências graves para a cias aéreas 
nacionais. Que a Presidente da ANAC não irá à reunião do CNT do próximo dia 
6 de maio, para debater o tema. Defendeu a mobilização do FORNATUR 
contra essa medida. 

• Presidente Bismarck Maia. Anunciou a chegada do Governador, em exercício 
do Estado do Ceará, Professor Francisco Pinheiro. Também chamou a atenção 
para a camisa comemorativa dos 10 anos do FORNATUR que estava colocada 
na pasta dos presentes. Apresentou em seguida um vídeo sobre o projeto 
“Aquário do Ceará”. Colocou o pin do FORNATUR no Deputado Marcelo 
Teixeira, no Dirigente Goiaci Guimarães (Rextur) e no Presidente Magnavita 
(ABRAJET). 

 
 

7. Parceria GOL / VARIG / ESTADOS. O Senhor Anderson Wolff, Coordenador 
de Vendas Governamentais da GOL, apresentou uma proposta de parceria. 
Disponível no site:   www.fornatur.com.br Cada Estado / Órgão Estadual de 
Turismo, que tiver interesse, deverá se dirigir diretamente a GOL, em sua 
pessoa:  awsilva@golnaweb.com.br 
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8. Presidente Bismarck Maia. Antes de encerrar a 49 Reunião Ordinária, 
agradeceu a todas as manifestações de apoio e reconhecimento à sua gestão 
na Presidência do FORNATUR, ao apoio e participação do Ministro Luiz 
Barretto e equipe nas reuniões e no desenvolvimento de programas e soluções 
de interesse do turismo no País, lembrando que cada Secretário Estadual é 
instância do MTUR no seu Estado, responsável pela construção e 
implementação das políticas publicas do setor. Destacou a importância de o 
FORNATUR continuar buscando o seu desenvolvimento e aperfeiçoamento, da 
expectativa de um processo sucessório de consenso, democrático e 
participativo, como foi a sua dedicação e condução do assunto. Pelo 
fortalecimento do Fórum e do turismo brasileiro. Agradeceu a parceria e apoio 
de todos os colegas e lideranças do trade nacional.  Encerrou a reunião às 
13h00 horas, lembrando que os Secretários e Dirigentes permaneceriam na 
sala para a Reunião Extraordinária de Eleição da Diretoria 2009 / 2010, e 
depois todos se encontrariam para o almoço, no próprio hotel.  

 
9. 15 Reunião Extraordinária.  
• Aconteceu entre 13h00 e 14h00 horas, e teve como conclusão a seguinte 

Chapa por ACLAMAÇÃO / UNANIMIDADE: 
• Presidente: Dirigente Nilde Brun (MS); 
• Vice Presidente: Secretário Silvio Costa Filho (PE); 
• Secretário Executivo: Marcos Pompeu; 
• Presidente do Conselho dos Ex Presidentes: Secretário Bismarck Maia 

(CE). 
 
 

10.  Almoço (14h00 às 16h00 horas): 
• Após o almoço, foram indicados os seguintes Vice Presidentes Regionais: 
• Vice Presidente Norte: Dirigente Ann Pontes (PA); 
• Vice Presidente Centro Oeste: Dirigente Barbosa Neto (GO); 
• Vice Presidente Sudeste: Dirigente Nilo Felix (RJ); 
• Vice Presidente Sul: Secretário Celso Caron (PR). 
• A região Nordeste indicará o seu Vice Presidente posteriormente. 

 
11. Próximas Reuniões: 
• 50 Reunião Ordinária: 15 de maio em Florianópolis (SC) – WTTC. 
• 16 Reunião Extraordinária: 21 de maio em Vitória (ES) – EXPOTUR. 

 
 
 
 
 

Fortaleza, 27 de março de 2009. 
 

Marcos Pompeu. 
Secretário Executivo FORNATUR. 

. . . . . 


