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Campo Grande, 1 de abril de 2009. 

Ofício Fórum 06/2009. 

Senhor Ministro Luiz Barretto, 

O Fórum Nacional dos Secretários e Dirigentes Estaduais de Turismo, em sua 15 

Reunião Extraordinária, realizada em 27 de março último em Fortaleza, elegeu, por 

aclamação, a Diretoria 2009 / 2010, a que tenho a honra de compor, como Presidente, 

tendo como Vice Presidente o Secretário Silvio Costa Filho, no ano em que o Fórum 

comemora 10 anos de atividades. 

Vossa Excelência prestigiou esse momento importante de nossa entidade, 

participando na mesma data, da reunião anterior, a 49 Reunião Ordinária e do almoço 

posterior. 

Sendo também fundadora do FORNATUR, criado em novembro de 2000, e participe 

de sua evolução e desenvolvimento, como instância consultiva e parceira do Ministério 

do Turismo na formulação e implantação do Plano Nacional do Turismo, me dirijo a 

Vossa Excelência para apresentar uma “Plataforma Inicial de Gestão”, que será 

concomitantemente validada com o nosso colegiado, que define as diretrizes básicas 

de organização, gestão e priorização de temas do Fórum para o atual mandato. 

Na oportunidade solicito uma audiência com Vossa Excelência, de forma a dar 

encaminhamento aos pontos elencados. 

No ensejo em que apresento os meus melhores votos de sucesso continuado, e 

reconhecimento pela sua extraordinária liderança na pasta maior do turismo brasileiro, 

subscrevo, 

Atenciosamente, 

 

NILDE BRUN 

Presidente do Fórum Nacional dos Secretários e Dirigentes Estaduais de Turismo. 

 

 

Excelentíssimo Senhor 

LUIZ BARRETTO. 

Ministro de Estado do Turismo. 

Brasília – DF.  

 



 

 

www.fornatur.com.br 

MINISTÉRIO DO TURISMO 

Proposições 

Dar conclusão ao Instituto FORNATUR, visando fortalecer e ampliar as ações do Fórum. 

Participar das reuniões das Agências e CTI’s regionais, como forma de fortalecer as 

estruturas e organizar a pauta do FORNATUR. 

Pautar as demandas regionais nas reuniões do FORNATUR, com a presença de entidades 

correlatas ao tema em questão, para dar os devidos encaminhamentos nas proposições. 

Articular em parceria com o MTUR uma Política de Capacitação para a Cadeia do Turismo.  

Articular em parceira com a MTUR a re-estruturação do CADASTUR. 

Estimular a instituição da FNRH ON LINE. 

Participar efetivamente de Programas Nacionais de Desenvolvimento e Promoção do 

Turismo – como: PRODETUR NACIONAL e COPA 2014, dentre outros. 

Revisar os critérios e utilização da Verba Descentralizada para Promoção Nacional e 

Internacional. 

Incrementar as relações entre o FORNATUR e as Comissões de Turismo da Câmara e do 

Senado Federal, visando o desenvolvimento de ações e projetos em prol do turismo 

brasileiro. 

Desenvolver estudos em parceria com o MTUR nas questões relativas às Taxas 

Aeroportuárias,  

Articular junto à CNI – Confederação Nacional da Indústria a implantação de Comissões de 

Turismo nas Federações Estaduais. 

 

 

 

 

 



 

 

www.fornatur.com.br 

PROPOSIÇÕES INTERNAS 

Proposições 

Estabelecer novos critérios de eleições do FORNATUR, através da revisão e atualização 

do Regimento Interno,dentro da nova estrutura jurídica. 

Divulgar, via site, a Prestação de Contas do FORNATUR trimestralmente. 

Ampliar a utilização do site do FORNATUR, transformando-o em instrumento efetivo de 

comunicação e integração dos órgãos oficiais de Turismo. 

Participar das reuniões das Agências e CTI’s regionais, como forma de fortalecer as 

estruturas e organizar a pauta do FORNATUR.  

Pautar as demandas regionais nas reuniões do FORNATUR, com a presença de 

entidades correlatas ao tema em questão, para dar os devidos encaminhamentos nas 

proposições. 
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Agenda de Reuniões Ordinárias 2009 

Mês Data Local 

Maio 
15/05 

21/05 

Florianópolis/WTTC 

Vitória/ EXPOTUR 

Julho 02/06 São Paulo – Salão Nacional 

Agosto Aberto Aberto 

Setembro Aberto Aberto 

Outubro 22/10 Rio de Janeiro - ABAV 

Novembro 20/11 Rio Grande do Sul - Gramado 

Dezembro Aberto Aberto 

 

 

 


