40ª Reunião Ordinária do Conselho Estadual de Turismo de
Pernambuco.

ATA-SINTESE DA 40ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO ESTADUAL DE
TURISMO DE PERNAMBUCO, REALIZADA NO DIA 10/03/16, NO TEATRO DE
NOVA JERUSALÉM - FAZENDA NOVA - BREJO DA MADRE DE DEUS - PE.
Ana Paula Vilaça (EMPETUR).Por solicitação do Presidente do CONTUR, Secretário
Felipe Carreras, fez a abertura da reunião.Registrou as presenças dos conselheiros
presentes,primeira vez,no CONTUR: Marcos Ticianeli, Superintendente Estadual do
Banco do Brasil - BB; André Araújo, recém-eleito Presidente da ABRASEL/PE Associação Brasileira de Bares e Restaurantes de Pernambuco; José Tomás de
Medeiros, representante do Instituto de Administração e Tecnologia ADM&TEC;
Josenildo José dos Santos,recém-eleito, Presidente da Associação das Secretarias de
Turismo de Pernambuco – ASTUR-PE; Shirley Cristina Alves Cury, Suplente da
Associação Brasileira de Locadoras de Automóveis – ABLA-PE. Fez a leitura da pauta
da reunião e passou a palavra ao Secretário Executivo de Turismo, Esporte e Lazer,
Gustavo Catalano.
Gustavo Catalano(SETUREL).Cumprimentou a todos os presentes; justificou o atraso
do inicio da reunião, em função da realização de encontro de trabalho solicitado pela
direção da Sociedade Teatral de Fazenda Nova. Apresentou a posição atual do Plano
de Ações da SETUREL, com destaque para o cronograma de conclusão e entrega dos
projetos de infraestrutura turística, no exercício de 2016. Anunciou a presença do
Presidente do CONTUR, Secretário de Turismo, Esportes e Lazer de Pernambuco,
Felipe Carreras.
Felipe Carreras (SETUREL).Cumprimentou e agradeceu a presença a todos;
agradecimento especial à Robinson Pacheco – Presidente da Sociedade Teatral de
Fazenda Nova e a Iuri Leite, Diretor Regional da Rede Globo. Considerou sobre as
comemorações dos 50 anos do Espetáculo da Paixão de Cristo, sugerindo articulação
da EMPETUR com vistas à divulgação em matéria de capa da Revista de Bordo da
Companhia Área AZUL. Fez um breve relato das ações realizadas pela SETUREL, com
destaque para as ações estruturadoras do turismo pernambucano. Das obras de acesso
a Praia de Muro Alto/Ipojuca.Do projeto de iluminação de Maracaípe/Ipojuca; Da
Requalificação do Mercado Eufrásio Barbosa/Olinda; Da Restauração do Forte de Santo
Inácio de Loyola/Tamandaré; Da instalação do teleférico de Bonito. Da gestão do Cais
do Sertão pela SETUREL; Comentou com entusiasmo sobre os resultados da captação
de novos voos para Pernambuco, citando as empresas aéreas Azul, Tam e Gol. Citou
o crescimento do fluxo de turistas argentinos e as ações promocionais realizadas pela
EMPETUR nos principais mercados emissores. Concluiu, informando sobre a
necessidade de se ausentar da reunião em função de agenda a ser cumprida em Recife,
para tratar de assunto referente à ARENA - Pernambuco. (Aplausos).
Robinson Pacheco (STFN).Agradeceu a todos, em especial ao Secretário Felipe
Carreras pela iniciativa em realizar em Nova Jerusalém tão importante reunião para o
turismo de Pernambuco. Fez um breve retrospecto sobre a realização do Espetáculo da
Paixão de Cristo, sinalizando para as comemorações de 50 anos do evento, no ano
vindouro.

Iuri Leite (Rede Globo Nordeste).Cumprimentou a todos os presentes; parabenizou o
Secretario Felipe Carreras pela realização da 40ª Reunião do CONTUR, a Presidente
da EMPETUR, Ana Paula Vilaça, e em especial, à Secretaria Executiva Margarete
Alves, pelo competente trabalho realizado no planejamento e execução dessa Reunião.
Considerou sobre o potencial turístico pernambucano e a necessidade de valorização
do patrimônio histórico e cultural do Estado.
Marcos Ticianeli (Banco do Brasil).Parabenizou o Secretário Felipe Carreras pela
objetividade na apresentação.Considerou sobre a sua participação, pela primeira vez,
no CONTUR, na condição de Superintendente Estadual do Banco do Brasil em
Pernambuco. Comentou sobre a atuação do Banco no Estado e colocou a Instituição a
disposição de todos.
Josenildo José (ASTUR-PE).Fez um breve relato sobre a atuação da ASTUR e o
desenvolvimento do turismo no interior do Estado.Apontou a relevância da participação
da AMUPE para o fomento de ações turísticas no âmbito do Estado e solicitou
agendamento de reunião na SETUREL, para tratativas do assunto. Considerou sobre a
questão da segurança dos eventos e a dificuldade dos municípios no encaminhamento
do assunto. Comentou sobre a captação do evento “Festival Nacional Nossa Arte”.
Encerrou convidando a todos a participarem do próximo Encontro da ASTUR, nos dias
24 e 25 de maio, em Gravatá.
André Araújo (ABRASEL-PE).Parabenizou a SETUREL pela apresentação, com
destaque para o conjunto das obras e ações conquistadas para o turismo de
Pernambuco. Fez considerações sobre o processo de eleição realizado recentemente
e que o elegeu de forma consensual como Presidente da ABRASEL-PE.Comentou
sobre as comemorações, no próximo mês, dos 30 anos da ABRASEL no Brasil, e 25
anos em Pernambuco. Da participação da Cidade do Recife no Projeto Cidades
Criativas, da UNESCO. Ressaltou a importância do alinhamento entre o Setor Privado
e o Poder Público para o desenvolvimento do segmento.
Melânia Vieira (APETURR).Ressaltou a situação favorável do Turismo Rural no
Estado. Refletiu sobre a nova estratégia adotada pela Associação, voltada para ações
de promoção e venda. Parabenizou a SETUREL/EMPETUR pela apresentação.
Eduardo Cavalcanti (ATG).Parabenizou a todas as mulheres pela passagem do Dia
da Mulher. Manifestou satisfação pela realização da Reunião do CONTUR-PE no
Município de Brejo da Madre de Deus/Fazenda Nova, citando afetivamente fatos
vivenciados na Região em companhia de sua família. Registrou agradecimento ao
Secretário Felipe Carreras pelo apoio a realização do Festival do Jazz, que ocorreu no
mês de fevereiro, em Gravatá. Finalizou, parabenizando a SETUREL pela realização da
ação promocional do carnaval de Pernambuco – Flash Mob do frevo - realizada no
Aeroporto Internacional dos Guararapes/ Recife.
José Thomaz de Medeiros (ADM&TEC).Cumprimentou a todos, apresentando-se
como novo representante da ADM&TEC no CONTUR.Reportou-se ao ex-Conselheiro
Elder Lins Teixeira,como “Referência do Turismo de Pernambuco”.Fez um breve relato
sobre a formação do Instituto ADM&TEC e seus fundadores. Refletiu sobre algumas
iniciativas promovidas pela Instituição em governos anteriores. Considerou importante
a retomada dos projetos “Casa de Pernambuco”, instalada na cidade do Porto-Portugal
e a oficialização do Recife e Fort Lauderdale na Flórida, como cidades – irmãs.
Artur Maroja (ABIH-PE).Cumprimentou a todos os presentes, agradeceu e elogiou a
atuação da EMPETUR e da SETUREL. Fez um breve relato sobre a organização do
evento “Destination Brazil”, que ocorrerá em Porto de Galinhas, no mês de maio,

ressaltando a importância da Feira para o Turismo do Estado. Enfatizou a necessidade
da Requalificação do Centro de Convenções de Pernambuco e a sua importância para
o setor turístico.
Bruno Herbert (RC&VB).Cumprimentou a todos, e reportando-se a captação do voo da
TAM para a Argentina, fez um breve relato das ações de marketing desenvolvidas pelo
RCVB no mercado argentino, com ressalvas para o trabalho de assessoria de imprensa
realizado em 2013/2014, objeto de parceria firmada entre a Empresa de Turismo de
Pernambuco, o Recife Convention e Visitors Bureau e a Associação de Hotéis de Porto
de Galinhas, com apoio da Embaixada do Brasil. Sugeriu estender esta ação a outros
mercados considerados prioritários para o turismo do Estado. Da inclusão dos atrativos
regionais de Pernambuco nas ações promocionais de Pernambuco. Do Prêmio Caio
2014 - Case Marketing de Destino - outorgado à Diretora Executiva do RCVB, Maitê
Ulhmann. Comentou na qualidade de Presidente da UNIDESTINO, sobre a
possibilidade efetiva da instalação de cassinos nos próximos anos, no Brasil.
Elizabeth Leite (SINGTUR-PE).Comentou, com satisfação, sobre a realização pela
Câmara Municipal,no próximo o dia 18 de março de 2016, de Audiência Publica para
apreciação do Projeto de Lei que regulamenta a atuação do Guia de Turismo,no âmbito
municipal, convidando a todos a participarem do evento.
Gustavo Catalano (SETUREL).Reportou-se a questão dos Cassinos, abordada pelo
conselheiro Bruno Herbert, para informar que o assunto está sendo encaminhado
através da SETUREL, devendo ser noticiado brevemente. Comentou sobre a realização
de ações de prospecção junto ao mercado Chinês, capitaneado pelo vice-governador
Raul Henry. Finalizou, agradecendo as presenças, e convidando a todos para
participarem de almoço oferecido pela direção da STFN – Sociedade Teatral de
Fazenda Nova.
Olinda,10 de março de 2016.
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