DA 40ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE DESENVOLVIMENTO DE
TURISMO DO DISTRITO FEDERAL – CONDETUR/DF.
Aos vinte e oito dias do mês de abril de dois mil e quatorze, às nove horas e trinta minutos,
na Casa de Chá do Jardim Botânico de Brasília, JBB, localizado no SMDB, Área Especial –
Lago Sul, em Brasília, se fizeram presentes os seguintes conselheiros para a Quadragésima
Reunião Ordinária do Conselho de Desenvolvimento do Turismo do Distrito Federal –
CONDETUR/DF: o senhor Geraldo Lima Bentes, Secretário Adjunto da Secretária de
Estado de Turismo do DF e Secretário Executivo do CONDETUR/DF, a senhora Ariádne
Bittencourt, Suplente do Secretário Executivo do CONDETUR/DF; a senhora Eliane
Fernandes, Assistente da Secretaria Executiva do CONDETUR/DF; a senhora Beatriz
Guimarães Borges, representando a Associação Brasiliense de Agências de Turismo
Receptivo – ABARE; o senhor Delfim Almeida, representando o Brasília e Região
Convention & Visitors Bureau – BRC&VB; o senhor Fernando Chaves, representando a
Federação dos Trabalhadores em Turismo e Hospitalidade – FETRATUH/DF; o senhor
Fragmar Diniz Leite representando o Sindicato do Turismo Rural e Ecoturismo do
Distrito Federal – RURALTUR; a senhora Iêda Borges de Castro Costa, representante da
Associação Brasileira de Clubes da Melhor Idade do Distrito Federal – ABCMI/DF; a
senhora Maria José Carvalho representando o Sindicato dos Guias de Turismo do Distrito
Federal – SINDGTUR/DF; o senhor Newton dos Santos Garcia, representando a
Associação dos Diretores de Vendas e Marketing do Brasil – ADVB/DF; o senhor Nilson
Oliveira representando a Associação Brasileira de Locadoras de Automóveis– ABLA; o
senhor José Agmar de Souza, representante da Secretaria de Estado de Planejamento e
Orçamento – SEPLAN; a senhora Roberta Nobre, representando a Secretaria de Estado de
Meio-Ambiente e Recursos Hídricos do Distrito Federal – SEMARH; o senhor Wagner
Rodrigues de Souza, representando a Secretaria de Estado de Trabalho – SETRAB; a
senhora Wanessa Corazza representando a Secretaria de Estado de Esporte – SEE.
Também se fizeram presentes as senhoras e os senhores convidados: Eugênio (ADVB/DF);
Maria Auxiliadora Fernandes (SEPLAN); Kassia Maria da Silva (SETRAB),
Samantha Fukuyoshi (SETUR), Paula Funchal (SINDGTUR/DF) e Liliane (Ruraltur).
Com a palavra a senhora Ariádne Bittencourt, Suplente do Secretário Executivo do
CONDETUR/DF convidou a todos os conselheiros para uma rodada de conversa junto
com o senhor Jeanitto Gentilini Filho, Diretor Executivo do Jardim Botânico de
Brasília – JBB, que comentou sobre as atividades de preservação e conservação
realizadas no JBB, onde localiza-se de forma privilegiada, sendo possível observar o
cerrado com toda sua biodiversidade ativa na região. Destacou que os visitantes
estrangeiros possuem interesses nesse tipo de atrativo, oportunizando possíveis
cooperações na área técnica científica. Em relação a comunidade local, são realizados
trabalhos sobre a educação ambiental. Em seguida falou sobre a história do JBB,
destacando que ele é um cartão de visita de Brasília, pouco explorado. Expôs algumas
ideias de projetos para o JBB, na qual necessita de ações integradas, destacando que a
reunião do Conselho de Desenvolvimento de Turismo do Distrito Federal –
CONDETUR, já caracteriza o começo de importantes novas parcerias. Ressaltou que há
no JBB uma grande variação de tipos e formas de cerrado e animais silvestres em todos
os ciclos da cadeia alimentar o que proporciona a criação de diversos roteiros de
visitação, específica para cada tipo de cliente com o máximo de segurança para
trabalhar uma visitação específica, na qual pode ser complementada com visitas
noturnas. Comentou sobre a ampliação da área de visitação, destacando a atuação do
Núcleo de Educação Ambiental. Falou que a parte ambiental precisa caracterizar outros
tipos de parceria, pois atualmente o jardim conta com a colaboração de apenas 5
jardineiros. Com a palavra a senhora Liliane comentou que os projetos apresentados
para o JBB, são semelhantes às propostas da Ruraltur, sugerindo estabelecer parcerias

como a indicação de visita ao JBB para os clientes hospedados em hotéis do segmento
Rural. Com a palavra o senhor Jeanitto Gentilini Filho, Diretor Executivo do Jardim
Botânico de Brasília, comentou sobre a importância da divulgação e veiculação das
ações. Falou que pode estar contribuindo com o fortalecimento e enriquecimento das
áreas próximas aos equipamentos turísticos, bem como a identificação de plantas ou até
mesmo a recuperação de área degradada. A senhora Beatriz Guimarães Borges,
representando a Associação Brasiliense de Agências de Turismo Receptivo – ABARE
ressaltou a importância de realização de oficinas com os guias de turismo. Em seguida o
senhor Jeanitto Gentilini Filho respondeu que o jardim botânico trabalha com a
inclusão social e com a criação de condutores para ajudar em diversos projetos do CBB
–DF. Com a palavra o senhor Geraldo Lima Bentes, Secretário-Executivo do
CONDETUR/DF comentou que Brasília possui uma diversidade de atrativos
surpreendentes,
que
os
turistas
estão
descobrindo
agora.
Ressaltando que os turistas estrangeiros podem se interessar pelos projetos dos parques
e do JBB por meio do trabalho de ONG´s criar uma condição que facilita o traslado,
como exemplo um ônibus gratuito. O senhor Jeanitto Gentilini Filho comentou que
tem muitos projetos para realizar, mas precisa de mais apoio e trabalhar de forma
integrada. Em seguida o senhor Jeanitto Gentilini Filho conduziu a visita guiada aos
conselheiros onde conheceram os seguintes pontos: O orquidário, o Centro de
Visitantes, o jardim japonês, a área de piquenique, o jardim de contemplação, o jardim
de sensorial, o jardim evolutivo, o bistrô Bom Demais, e a biblioteca infantil com sala
verde. A senhora Ariádne Bittencourt deixou registrado os seguintes
encaminhamentos: que as iniciativas e avanços no âmbito dos programas do Jardim
Botânico de Brasília sejam fomentadas de forma isolada diretamente com as entidades
ou em interlocução com a Secretaria de Estado de Turismo do Distrito Federal –
SETUR; a formação de condutores para o JBB, em parceria com a ABARE,
SINDGTUR e a SETUR e a divulgação do JBB em materiais e roteiros do destino
Brasília. Em seguida informou que irá encaminhar por email a programação do encontro
do curso de conselheiro social. O senhor Geraldo Lima Bentes enfatizou que em maio
será inaugurado os dispositivos Ibeacons que funcionam por meio do sistema bluetooth,
e transmitem para telefones celulares e tabletes, informações quando o usuário se
aproxima de um pequeno aparelho fixado nos pontos de interesse. Os aparelhos serão
instalados em pontos turísticos relevantes da cidade como o Memorial JK, o Catetinho,
a Catedral, o Teatro Nacional. Ao todo já foram instalados em 179 pontos em 18
atrativos da cidade. Sem mais assuntos a tratar o senhor Geraldo Lima Bentes,
Secretário-Executivo do CONDETUR/DF, deu por encerrada a Quadragésima
Reunião Ordinária do CONDETUR/DF às 11 horas e 45 minutos, da qual lavrei o
presente registro em Ata, que segue assinada por mim, a senhora Ariádne Bittencourt,

Suplente do Secretário-Executivo do CONDETUR/DF
, que a
secretariei, e pelo Secretário-Executivo do CONDETUR/DF, Geraldo Lima Bentes
, que a presidiu.

