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Ata de Reunião Gerencial Nº12/2021 - EMPETUR - Presidência – EMPETUR-PRE
ATA - SÍNTESE DA 58º REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO ESTADUAL DE TURISMO DE PERNAMBUCO,
REALIZADA NO DIA 30/06/21, NO FORMATO VIRTUAL, ATRAVÉS DA PLATAFORMA GOOGLE MEET
PRESENÇAS

1. EMPETUR - Antonio Baptista
2. SETUR-PE - Hamilton Falcão
3. BNDES - Juliana Ferreira
4. BNB - Joaísa Rodrigues
5. CEF - José Antônio da Silva
6. AENA BRASIL - Santiago Yus
7. FUNDARPE - Célia Campos
8. UFPE - Alfredo Gomes/ Luciana Araújo
9. SETUREL - Maria Claudia de Paula/ Mustafá Dias
10. SEPACTURDE - Uyrandêi Lemos
11. ABAV-PE - Marcelo Waked/ Marcos Teixeira
12. ABIH-PE - Artur Maroja
13. ABRASEL-PE - André Araújo/ Rhaissa Soares
14. RC&BV - Gabriela Diaz
15. ASTUR-PE - Edygar Santos
16. AESHO - Maurício Galvão
17. APETURR - Jaime Prado
18. AHPG - Ulisses Ávila
19. ATG - Liliane Costa
20. ABBTUR - Tarciana Gusmão
21. ABLA-PE - Shirley Alves
22. FECOMÉRCIO-PE - Eduardo Cavalcanti
23. LITORAL NORTE - Mauro Britto/ Ana Alves
24. SINDETUR-PE - Maria de Fátima Magalhães Bezerra
25. SINGTUR-PE - Maria Elizabeth/ Márcia Cristina
26. SDS-PE - Lenise Valentim
27. SHRBS-PE - Neterval dos Santos/ Herik Carneiro
28. PORTO DIGITAL - Heraldo Ourem/ Mariana Pincovsky
29. APFN - Claudio Cardoso
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30. ABRAPE - Waldner Bernardo
31. UBRAFE - Tatiana Menezes
32. ABEOC - Tatiana Marques/ Gisela Latache
ABERTURA - ANTONIO NEVES BAPTISTA (EMPETUR). Por solicitação do presidente do CONTUR, Secretário
Rodrigo Novaes, declara aberta a 58º Reunião Ordinária do CONTUR-PE. Cumprimentou e agradeceu a
participação dos presentes à segunda Reunião Ordinária do colegiado realizada em 2021. Refletiu sobre o
momento da pandemia, relatando sobre o avanço da vacinação no estado e sobre a flexibilização de protocolos
para retomada das atividades. Fez um breve relato das ações realizadas pela SETUR/EMPETUR, com destaque
para a implementação dos Programas “Bora Pernambucar “ e “Pernambuco Turismo Seguro” - Safe Travels /
WTCC.
Apresentação: (https://drive.expresso.pe.gov.br/s/qvSdPTdJUGU8SOM)
FABIANO OLIVEIRA (Diretor Comercial ITA). Cumprimentou a todos e agradeceu a oportunidade. Reflexões
sobre as dificuldades do setor aéreo na pandemia. Considerações sobre a atuação do Grupo Itapemirim com
destaque para o lançamento no país, da ITA - Itapemirim Transportes Aéreos. Falou dos novos projetos da
Companhia e o seu lugar no mercado brasileiro. Colocou a ITA à disposição de todos.
GUILHERME FUSSI (Gerente Comercial - ITA). Cumprimentou a todos e agradeceu a oportunidade. Breve
apresentação da ITA, nova companhia aérea brasileira, seus equipamentos, operações e a sua expansão pelo
Brasil. Apresentação (https://drive.expresso.pe.gov.br/s/LscshDae1spNjfn )
ANTÔNIO NEVES BAPTISTA (EMPETUR). Agradeceu a participação da ITA, parabenizou o trabalho realizado e
agradeceu a disponibilidade para participar da reunião. Colocou a equipe de marketing e comunicação da
EMPETUR à disposição da ITA, para agendamento de reunião.
MAURO BRITTO (LITORAL NORTE). Considerações sobre o trabalho desenvolvido pelo Trade Turístico do Litoral
Norte. Saudações de boas-vindas à ITA.
SANTIAGO YUS (AENA BRASIL). Saudações de boas-vindas à ITA, colocando a AENA à disposição da Companhia.
CLÁUDIO CARDOSO (APFN). Cumprimentos a todos. Considerações sobre o trabalho da ITA, manifestando
votos de boa sorte. Parabenizou a AENA, na pessoa de Santiago Yus, pelo trabalho realizado no Aeroporto
Internacional do Recife/Guararapes - Gilberto Freire.
MARIA CLÁUDIA DE PAULA (SETUREL). Saudações de boas - vindas à ITA em nome da Prefeitura do Recife.
MARCOS TEIXEIRA (ABAV). Saudações à ITA, colocando à ABAV à disposição da Companhia. Considerou sobre a
operação do setor de viagens e a importância da interação entre os agentes de viagem e as companhias aéreas.
TATIANA MENEZES (UBRAFE). Mensagem de boas-vindas à ITA. Breve apresentação da UBRAFE, o cenário das
feiras de negócios e a importância da implantação dos voos regionais para o setor.
MARCELO WAKED (ABAV- PE). Saudações de boas-vindas à ITA. Manifestou a intenção em realizar reunião com
a diretoria da ITA, destacando a importância do diálogo entre os agentes de viagens e a Companhia. Colocou-se
à disposição.
EDUARDO CAVALCANTI (FECOMÉRCIO). Saudações à ITA. Colocou a Hotelaria de Pernambuco e a Federação do
Comércio à disposição.
GUILHERME FUSSI (Gerente Comercial Turismo e Lazer ITA). Agradeceu os cumprimentos, informando que os
contatos da ITA estão disponíveis no chat da sala virtual.
ANTÔNIO NEVES BAPTISTA (EMPETUR). Encerrou a participação da ITA, agradecendo mais uma vez pela
presença e colocando o Governo do Estado à disposição da Companhia. Passou a palavra para o Reitor da UFPE
- Universidade Federal de Pernambuco, Professor Alfredo Gomes.
ALFREDO GOMES (UFPE). Cumprimentou a todos. Fez a apresentação da equipe presente à reunião, nomeando
o vice-reitor, professor Moacyr Araújo, o assessor executivo dos projetos, professor Leonardo Guimarães, e a
professora Luciana Holanda, membro suplente da UFPE no CONTUR-PE. Fez a apresentação detalhada do
projeto de Requalificação e Uso do antigo prédio da SUDENE, imóvel doado a Universidade pela União, com
destaque para as intervenções voltadas para a área turística - hoteleira na região. Breve explanação sobre as
obras realizadas e em andamento no CECON-UFPE, informando sobre a captação de recursos de emenda
parlamentares da bancada pernambucana e individuais da ordem de 19,5 milhões destinados ao projeto de
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recuperação do teatro do CECON. Finalizou, afirmando sobre a importância da parceria entre a iniciativa pública
e privada para continuidade e a efetivação dos projetos.
MARIA CAROLINA (RCVB). Cumprimentos ao Reitor Alfredo Gomes. Em nome da ABIH-PE e do RC&VB, solicitou
agendamento de visita técnica à UFPE, para conhecimento “in loco” dos projetos.
MAURÍCIO GALVÃO (AESHO). Parabenizou a Universidade. Manifestou preocupação com a oferta/demanda
hoteleira e os impactos provocados pela implantação do projeto hoteleiro na região metropolitana do Recife.
CLÁUDIO CARDOSO (APFN). Reportou-se a fala de Maurício Galvão, enfatizando a necessidade de ser
observada a questão da demanda/oferta hoteleira atual do estado.
TATIANA MARQUES (ABEOC). Cumprimentos ao Reitor Alfredo Gomes, parabenizando-o pelos projetos.
Registrou com satisfação, enaltecendo a atitude dos gestores da UFPE, em promover a realização de visita
técnica para a apresentação do projeto de implantação do Centro de Convenções da UFPE ao setor produtivo do
turismo, e a importância da participação dos profissionais do setor de eventos e suas contribuições ao projeto.
CÉLIA CAMPOS (FUNDARPE). Cumprimentou com satisfação o Reitor Alfredo Gomes e demais professores
integrantes da direção da UFPE. Registrou, na condição de professora aposentada do curso de arquitetura da
UFPE, satisfação com a iniciativa da atual gestão, parabenizando-os pelos projetos. Breve retrospecto da sua
atuação como Pró-reitora da UFPE, ressaltando a parceria efetivada na oportunidade com o Instituto do
Turismo de Estoril e a importância da criação e instalação de um hotel - escola na UFPE. Colocou-se à
disposição da UFPE, através da FUNDARPE.
ANDRÉ ARAÚJO (ABRASEL). Cumprimentou a todos. Saudações à ITA e à UFPE pelas apresentações.
Considerações sobre o impacto da pandemia no setor dos bares e restaurantes. Registrou as ações da ABRASEL
realizadas no agreste pernambucano, para fortalecer o setor. Comentou sobre proposta apresentada à
Prefeitura do Recife, relativo a criação de uma escola de gastronomia, destacando a importância de suprir as
necessidades de geração de emprego do setor, aliado à responsabilidade social. Mencionou a pesquisa feita
pela Fiocruz, atestando que o transporte público detém o maior índice de contaminação do coronavírus no
estado, e que o setor de bares e restaurantes tem um dos melhores índices de aprovação de cumprimento dos
protocolos.
ALFREDO GOMES (UFPE). Agradeceu a oportunidade. Colocou-se mais uma vez à disposição para contribuir no
que for necessário, inclusive para discutir projetos de formação e capacitação, como mencionado por André
Araújo, presidente da ABRASEL-PE. Agradeceu a observação de Maurício Galvão, presidente da AESHO, sobre a
questão da demanda/oferta hoteleira da região e explicou que tudo está sendo levado em consideração.
Considerou sobre outros investimentos que estão sendo realizados pela Universidade, citando: Memorial de
Medicina, a reativação do espaço da escola de engenharia e a reorganização do entorno da Universidade em
parceria com a Prefeitura do Recife. Apresentou a assessora de cerimonial, Roberta Japiassu, como responsável
pela organização das visitas do CONTUR ao campus. Agradeceu mais uma vez e encerrou a apresentação.
MOACYR ARAÚJO (Vice-reitor UFPE). Reforçou a importância de haver um diálogo com a iniciativa privada para
realização dos projetos.
EDILBERTO XAVIER (Diretor de Negócios AGE). Fez uma breve apresentação sobre o trabalho desenvolvido pela
AGE, explicando sobre a atuação e os serviços oferecidos pela agência para os empreendedores, com destaque
para o crédito popular. Registrou os números da Agência nos últimos anos. Iniciou a apresentação do Programa
CREDTUR, linha específica que utilizará recursos do FUNGETUR de forma complementar, cujo objetivo é
fomentar o crédito para retomada das atividades e a sua recuperação no médio prazo. Discorreu sobre o
programa e após a apresentação, colocou-se à disposição para perguntas e dúvidas.
Apresentação( https://drive.expresso.pe.gov.br/s/tvExSU9O3ykB05f )
TATIANA MARQUES (ABEOC). Dúvidas sobre a taxa IOF e sobre a possibilidade de ampliação do teto de
empréstimo (FAMPE). Da possibilidade da AGE avaliar caso a caso, e discutir a flexibilização com o SEBRAE.
EDILBERTO XAVIER (Diretor de Negócios AGE). Esclareceu que a taxa IOF não incide e que as demais taxas
podem ser financiadas. Explicou que as regras do FAMPE pertencem ao Sebrae, e que a flexibilização depende
da empresa. Colocou-se à disposição, e confirmou que o programa (CREDTUR) já está no ar.
JOSÉ ANTÔNIO DA SILVA (CEF). Parabenizou a apresentação da AGE, comentando sobre a questão da cobrança
da taxa IOF. Registrou que a Caixa Econômica Federal também vem trabalhando com FUNGETUR, PRONAMPE e
FAMPE, liberando recursos para os empreendedores.
CLÁUDIO CARDOSO (APFN). Dúvidas sobre o porte das empresas que podem participar do PRONAMPE.
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EDILBERTO XAVIER (Diretor de Negócios AGE). Esclareceu que a AGE não chegou a operar o PRONAMPE, mas
deixou a disposição seu contato para esclarecimentos de outras dúvidas.
TATIANA MARQUES (ABEOC). Comentou sobre ação realizada pela ABEOC em todo o Brasil, para orientar os
associados a criarem contas na Caixa Econômica Federal e usufruírem dos financiamentos. Propôs votos de
aplausos para o Grupo LUCSIM, em homenagem aos 42 anos de atuação na hotelaria pernambucana, no
momento de encerramento das suas atividades.
SILVIA GRACILIANO (AD LÍDER). Breve apresentação da AD-LÌDER. Agradeceu a oportunidade e colocou-se à
disposição de todos.
ANTONIO NEVES BAPTISTA (EMPETUR). Submeteu à aprovação do colegiado duas proposições, a saber: 1Votos de aplauso para o Grupo LUCSIM apresentada pela presidente da ABEOC-PE, Tatiana Marques (aprovada
por unanimidade). 2 - Inclusão no CONTUR, da Agência de Desenvolvimento do Sertão do São Francisco/PE AD Líder, em substituição a Associação Integrada de Desenvolvimento do Vale do São Francisco –
ASSITUR(aprovada por unanimidade). Agradeceu mais uma vez a presença de todos e deu por encerrada a
reunião.
Olinda, 30 de junho de 2021

ANTONIO NEVES BAPTISTA
Diretor Presidente
Membro integrante do CONTUR-PE
MARGARETE ALVES
Secretária Executiva CONTUR-PE

Documento assinado eletronicamente por Margarete Lima Alves, em 15/09/2021, às 13:52, conforme
horário oficial de Recife, com fundamento no art. 10º, do Decreto nº 45.157, de 23 de outubro de 2017.
Documento assinado eletronicamente por Antonio Peres Neves Baptista, em 28/09/2021, às 10:46,
conforme horário oficial de Recife, com fundamento no art. 10º, do Decreto nº 45.157, de 23 de outubro de
2017.
A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
http://sei.pe.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0,
informando o código verificador 16978173 e o código CRC 18DCD06B.
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