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ATA-SÍNTESE DA 42ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO ESTADUAL DE TURISMO DE
PERNAMBUCO, REALIZADA NO DIA 15/09/2016, NO CENTRO DE CONVENÇÕES DE
PERNAMBUCO/ SALA FERNANDO DE NORONHA - OLINDA- PE.
Ana Paula Vilaça (Presidente/EMPETUR).Na condição de Presidente do CONTUR,em exercício,
deu por aberta a Reunião. Justificou a ausência do Secretário Felipe Carerras, que se encontra em
gozo de férias. Registrou as presenças, pela primeira vez na reunião do CONTUR, da Secretária
Executiva do PRODETUR, Manuela Marinho, e do Gerente de Negócios do Governo – BNB,
Marcelo de Araújo Santos.Fez considerações sobre o Projeto de Estruturação do Santuário de
Nossa Senhora das Graças-Cimbres/Pesqueira-PE, com destaque para as obras de requalificação
da escadaria de acesso; instalação de painéis e placas indicativas/informativas; reedição da
folheteria do Santuário;realização de Oficina de Hospitalidade e Turismo para os condutores.
Comentou sobre os resultados positivos apontados pela Pesquisa Pernambuco em Dados –
Estatísticas do Turismo de Pernambuco – 2016,realizado pela EMPETUR,com distribuição da
publicação para todos os presentes.
Antônio Limeira (Secretário Executivo/SETUREL).Saudações aos presentes.Fez a apresentação
do Plano de Ações da SETUREL e do cronograma de entrega das obras de Infraestrutura turística,
em 2016.Destaque para as obras de Pavimentação da PE-087 e vias de acesso ao trecho
compreendido entre o município de Gravatá e o Distrito de Mandacaru - PE; Ações de
acessibilidade aos atrativos turísticos localizados nos municípios de Recife e Olinda (Rota 1 - Rua
do Bom Jesus/Marco Zero/Torre Malakoff. Rota 02 - Praça da República/Casa da Cultura/Estação
Central. Rota 03 - Mercado de São José/Pátio de São Pedro. Rota 4 - Orla de Boa Viagem/Parque
Dona Lindu. Rota 05 - Área externa/estacionamento do Terminal Integrado de Passageiros –
TIP.Rota 06 - Palácio dos Governadores/Mercado da Ribeira/Largo do Amparo).Da instalação na
Costa do Recife do Parque dos Naufrágios Artificiais de Pernambuco (afundamento de quatro
rebocadores na Costa do Recife).Do lançamento do Projeto Piloto “Leva Bike”. Do andamento do
Projeto “Bike Noronha” (Sinalização de Ciclo - trilhas; entrega de 1.357 bicicletas; Implantação de
20 estações/bicicletário; ações de capacitação/sensibilização com distribuição de 10 mil
cartilhas/5.000 – motoristas; 5.000 – ciclistas).
Manuela Marinho (Secretária Executiva/PRODETUR).Saudações aos presentes. Fez
considerações acerca das ações do PRODETUR. Destaques: 01- Requalificação da PE – 35,
trecho - Igarassu/Itapissuma (Previsão entrega: setembro - 2016). 02- Revitalização do Forte Santo
Inácio/Tamandaré (previsão entrega: dezembro 2016/fevereiro 2017). 03 - Implantação de coberta
metálica na feira livre do Cais de Santa Rita/Retirada dos ambulantes no entorno do Mercado de
São José (previsão de entrega: março-2017). Da entrega da Usina de compostagem de Fernando
de Noronha. Da retomada das obras do Mercado Eufrásio Barbosa-Olinda com previsão de
conclusão prevista para maio/junho/2017.Fez considerações sobre o Projeto de Fortalecimento
Institucional da SETUREL, com foco na gestão do turismo dos municípios.
Gustavo Molinaro (Diretor Comercial e Marketing/Arena de PE).Cumprimentos aos presentes.
Fez um breve relato dos Projetos desenvolvidos na Arena de Pernambuco, destacando: Domingo
na Arena; Feijoada com Pagode; Aluno na Arena; Arena de Pernambuco Radical; Arena de
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Pernambuco Gastrô; Arena Bike Tour; Arena Tour; Natal Feliz Arena de Pernambuco. Manifestou
interesse na divulgação da Arena de Pernambuco, como novo espaço multiuso, junto aos
empresários do setor turístico de Pernambuco.
Melânia Vieira (Presidente/APETURR-PE).Saudações aos presentes. Confirmou a participação da
APETURR em evento promocional de Pernambuco a ser realizado no Shopping Rio Mar.Comentou
sobre a realização, no próximo mês de novembro, de FAMPRESS, voltado para o Turismo Rural,
com a participação de jornalistas da Região Nordeste e, possivelmente, de profissionais das
cidades de São Paulo e do Rio de Janeiro.
Valter Jarocki (Diretor executivo/ABRASEL-PE). Saudações aos presentes. Justificou a ausência
do Presidente da ABRASEL, André Araújo, em função da sua participação em audiência
.Parabenizou a presidente Ana Paula pelas apresentações e solicitou que o material apresentado
fosse repassado as associações para serem replicadas aos associados. (Pleito atendido <
http://planejamentoseturel.wixsite.com/monitoramento>).Fez considerações afetivas sobre as
comemorações dos 26 anos de atuação da ABRASEL em Pernambuco.
Josenildo Santos (Presidente/ASTUR-PE).Parabenizou a EMPETUR pela apresentação.
Manifestou satisfação pela aprovação do Projeto – Guia Rota 104,nos termos sugeridos.Reportouse ao encontro da ASTUR com a direção da Sociedade Teatral de Fazenda Nova, para registrar
preocupação da direção daquela instituição acerca da situação atual da PE-145.Comentou sobre a
dificuldade da ASTUR em participar dos eventos promocionais, no momento atual de realização
das eleições municipais.
Marcos Teixeira (Presidente/ABAV-PE).Parabenizou a EMPETUR pela apresentação.Ressaltou a
importância das obras de Requalificação do entorno do Mercado de São José, lembrando a
necessidade de inclusão no projeto, de área reservada para estacionamento dos ônibus de
turismo.Sugeriu ao Diretor Executivo da Arena de Pernambuco, a realização de visita técnica dos
empresários do setor de turismo corporativo/empresas organizadoras de eventos, para divulgação
desse novo espaço de eventos. Manifestou preocupação sobre a situação atual da pracinha de Boa
Viagem.Convidou a todos a participarem do Congresso da ABAV, a ser realizado na cidade de São
Paulo, citando como inovação a realização da Vila do Saber.
Úlisses Ávila (Diretor Executivo/AHPG).Parabenizou a EMPETUR pelas ações que estão sendo
desenvolvidas e apresentadas durante a reunião. Reportou-se ao Projeto de instalação na Costa do
Recife, do Parque dos Naufrágios Artificiais de Pernambuco (afundamento de quatro rebocadores
na Costa do Recife), solicitando analise da SETUREL sobre a possibilidade de redirecionar um
rebocador para Porto de Galinhas.Enfatizou o apoio prestado pela SDS aos eventos realizados em
Porto de Galinhas, citando nominalmente a delegada do turismo, Dra. Verônica Azevedo.Reiterou
pedido de instalação de uma delegacia permanente do turista naquele destino turístico.
Maurício Galvão (Secretário/SETURDE).Cumprimentou a todos. Fez comentários elogiosos ao
trabalho realizado pela EMPETUR. Apontou a importância do Centro de Convenções para o
Turismo de Pernambuco e a importância da sua requalificação. Considerou importante o apoio da
EMPETUR, da Secretaria de Turismo de Pernambuco e do Convention e Visitors Bureau para a
realização em dezembro - 2016, de ação promocional de Pernambuco no mercado turístico do
Uruguai.
Verônica Azevedo (SDS/Delegada do Turista).Saudações aos presentes. Reportou-se ao pleito
apresentado pelo secretário executivo da AHPG, relacionado à segurança de Porto de Galinhas,
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informando sobre a realização de evento,em breve, para tratar do assunto.Sugeriu à Gustavo
Molinaro, diretor de marketing da Arena de Pernambuco, a inclusão de um espaço voltado para o
jornalismo esportivo aberto as Universidades e Faculdades de Jornalismo.
Glória Widmer (Coordenadora de Relações Institucionais/UFPE).Cumprimentou a todos.Fez
considerações sobre a situação de dificuldade dos Centros de Convenções e dos espaços públicos
de eventos.Refletiu sobre a situação do Centro de Convenções da UFPE, que passa pelas mesmas
dificuldades.Considerou ser de extrema importância a iniciativa da EMPETUR em realizar
encontros sistemáticos com o Trade Turístico, para pensar o Centro de Convenções.Lançou
proposta de promover um trabalho conjunto entre os espaços públicos de Pernambuco (Centro de
Convenções de Olinda, Centro de Convenções da UFPE, Arena de Pernambuco).Considerou
importante a participação do Recife Convention e Visitors Bureau na captação de
eventos.Reportou-se a apresentação do diretor de marketing da Arena de Pernambuco,colocando o
curso de jornalismo da UFPE à disposição do órgão.
Djaíra Leitão (Diretora de Desenvolvimento Educacional/FECOMÉRCIO).Saudações aos
presentes. Fez considerações sobre as ações apresentadas pela EMPETUR, com destaque para a
Enoteca de Lagoa Grande; enfatizou a possibilidade da efetivação de uma parceria com o SENAC,
com foco nas atividades desenvolvidas pelo Centro de Gastronomia de Petrolina.Fez
considerações sobre projeto piloto “Boas Práticas em Resíduos Sólidos”, realizado pelo SENAC,no
Hotel Sheraton do Paiva,em parceria com a Associação de Catadores do Recife.Comentou sobre
encontro realizado com a Presidente do SINGTUR-PE, para discutir a questão da necessidade da
formação dos guias de turismo, enfatizando a disposição do SENAC em atender as demandas do
setor.
Alexandre Oliveira (Superintendente do Aeroporto do Recife/INFRAERO). Saudações aos
presentes.Manifestou satisfação com os resultados positivos das ações realizadas pela INFRAERO
em conjunto com a SETUREL/EMPETUR. Fez um relato detalhado da operação dos vôos
internacionais captados.Refletiu sobre o cenário positivo vivenciado pelo Aeroporto Internacional
dos Guararapes em relação as capitais do Nordeste (nove destinos internacionais).Comentou sobre
o fato do Aeroporto do Recife, mais uma vez, configurar-se como o primeiro aeroporto brasileiro a
conseguir colocação em uma pesquisa internacional,realizada por consultoria britânica.
Mustafá Magalhães (Secretário Executivo/SETUR-L-Recife). Saudações aos presentes. Refletiu
sobre o cenário positivo do destino Pernambuco,fazendo um paralelo com as demais capitais do
Nordeste. Ressaltou o trabalho desenvolvido pelo RCVB.Parabenizou o trabalho realizado pela
EMPETUR.
Ana Paula Vilaça (Presidente da EMPETUR).Agradeceu aos presentes pelos depoimentos,
enfatizando a importância da participação efetiva do trade turístico.Da intenção de apresentar em
Reunião do CONTUR,as Ações de Requalificação do Centro de Convenções, ora discutidas pelos
representantes do seguimento de negócios e eventos.Encerrou a reunião convidando a todos a
continuarem a trabalhar pelo turismo de Pernambuco.
Olinda, 15 de setembro de 2016.
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