ATA DA 19ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE
DESENVOLVIMENTO DO TURISMO DO DISTRITO FEDERAL –
CONDETUR/DF

Aos trinta dias do mês de julho do ano de dois mil e doze, às dezesseis horas,
na Sala M-12 do Centro de Convenções Ulysses Guimarães, localizado no
SDC, lote 5, em Brasília, fizeram-se presentes os seguintes conselheiros para
a Décima Nona Reunião Ordinária do Conselho de Desenvolvimento do
Turismo do Distrito Federal – Condetur/DF: a senhora Adriana Pinto,
representando a Associação Brasileira da Indústria de Hotéis – ABIH/DF; o
senhor Newton Garcia, representando a Associação dos Dirigentes de Vendas
e Marketing do Brasil – ADVB/DF; a senhora Beatriz Guimarães Borges,
representando a Associação Brasiliense das Agências de Receptivo – ABARE;
o senhor Delfim Almeida, representando o Brasília e Região Convention &
Visitors Bureau; a senhora Maria Inês Ávila, representando o Sindicato de
Turismo Rural e Ecoturismo do Distrito Federal – RURALTUR/DF; a senhora
Maria José Carvalho, representando o Sindicato dos Guias de Turismo do
Distrito Federal – SINDGTUR/DF; a senhora Aparecida Vieira, representando o
Serviço Brasileiro de Apoio à Micro e Pequena Empresa – SEBRAE/DF; o
senhor Clayton Machado, representando o Sindicato de Hotéis, Restaurantes,
Bares e Similares do DF – SINDHOBAR/DF; o senhor Álvaro Quaglia,
representando o Fórum das Instituições de Ensino Superior do DF; o senhor
João Batista Nogueira, representando o Sindicato das Empresas de Turismo do
DF – SINDETUR/DF; o senhor Ésio Avante, representando o Sindicato das
Empresas de Produção e Montagem de Feiras, Congresso e Eventos do DF –
SINDEVENTOS; o senhor Miguel Ribeiro, representando a Secretaria de
Estado de Cultura do DF; a senhora Wanessa Miguel, representando a
Secretaria de Esporte do DF; o senhor Rommell César, representando a
Secretaria de Estado de Trabalho do DF; o senhor Geraldo Lima Bentes,
Secretário-Executivo do Condetur/DF, representando a Secretaria de Estado
de Turismo do DF. Além dos conselheiros, estavam presentes os senhores
Subsecretários da Setur/DF: Ariádne Bittencourt, Marcos Torres, Janaína Vieira
e Júlio Menegotto; os senhores Diretores da Setur/DF: Felipe Lima, Cláudia
Lourenço e Valéria Carvalho, o senhor Assessor Especial Bruno Giovanni, as
senhoras Chefes de Assessoria Deniza Gurgel e Sônia Ramos; os senhorese
Gerentes Yhury Oliveira e Gleison Carvalho; a senhora Chefe de Núcleo
Sharlene Araújo. Também se fizeram presentes os senhores Adonis
Gonçalves, Antõnio Veloso, Plínio Rabello, Edmilson Figueiredo, Luiz Carlos
Silva, Ieda Costa, Sérgio Tatagiba e Amanda Barbosa. O senhor SecretárioAdjunto de Turismo do DF e Secretário-Executivo do Condetur/DF, Geraldo
Bentes informou que o Sr. Secretário de Estado está ausente, tendo em vista a
visita às instalações do Centro Olímpico de Londres. Em seguida, deu início à
reunião, agradecendo a presença de todos e deu início à discussão do primeiro
item da pauta referente à: I – Lançamento do 3º número do Boletim de
Monitoramento. A Diretora de Monitoramento da Setur/DF, Valéria Carvalho,
falou sobre as principais pesquisas retratadas no Boletim. Dentre elas: 1) Perfil
do turista de Brasília (com base nas informações dos turistas atendidos nos
Centros de Atendimento ao Turista – CATs); 2) Visitação dos monumentos de
Brasília; 3) Perfil do participante da Via Sacra de Planaltina.
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Em relação ao resultado da pesquisa de perfil dos visitantes dos CATs, Delfim
Almeida questionou o fato de não ter aparecer números referentes aos turistas
goianos. Valéria Carvalho esclareceu que esta pesquisa não representa o perfil
do turista que visita o DF, tendo em vista ser apenas um recorte daqueles que
procuram atendimento nos CATs.
Em relação à pesquisa do perfil do participante da Via Sacra de Planaltina,
Valéria informou que:
 Vários órgãos do Governo do Distrito Federal – GDF participam da
organização deste evento, dentre eles: CEB, CAESB, Secretaria de
Segurança Pública, etc.;
 Aproximadamente 70 mil pessoas participam da festa;
 80% dos frequentadores são residentes no DF, em sua maioria mulheres
com nível médio de escolaridade;
 Dos turistas, 99% são brasileiros, 42% ficam até 2 dias no DF e 81% se
hospedam em casa de parentes ou amigos;
 O grau de satisfação dos participantes com o evento foi ótimo.
Geraldo Bentes ressaltou o baixo tempo de permanência destes turistas no DF
e a opção por hospedagem em casa de parentes ou amigos. Para Bentes,
talvez este seja o principal motivo pelo qual as operadoras de turismo ainda
não se interessam em formatar pacotes específicos para esta festa. Bentes
lembrou, ainda, que grandes eventos de calendário e geradores de fluxo
turístico, como o São João de Campina Grande na Paraíba, se tornaram
geradores por meio do grande empenho da cadeia produtiva do turismo local.
Beatriz Guimarães solicitou que seja realizada uma reunião específica, ou uma
extraordinária do Condetur/DF para debater sobre a Via Sacra de Planaltina.
Maria José Carvalho ressaltou que é necessário formatar a Via Sacra de
Planaltina como produto turístico, mas sem descaracterizar o evento.
Geraldo Bentes se comprometeu a realizar reunião específica sobre este
evento.
Em seguida, o Secretário-Adjunto de Turismo passou à discussão do segundo
item da pauta referente à II - Posse dos membros do Conselho de
Administração do Fundo de Fomento à Indústria do Turismo do Distrito
Federal. Geraldo Bentes informou que o Fundo está sendo reativado e será
destinado a fomento à projetos na área de turismo, em especial às ações de
captação de eventos. Tomaram posse os seguintes conselheiros titulares e
suplentes:
 Pela SETUR/DF. Titulares: Otávio Neves, Ariádne Pedra Bittencourt,
Júlio Menegotto. Suplentes: Geraldo Bentes, Felipe Lima, Beatriz Pupe.
 Pelo setor produtivo do turismo. Titulares: Beatriz Guimarães Borges
(ABARE), Yoshihiro Karashima (Convention Bureau). Suplentes:
Edmilson Figueiredo (ABARE), Delfim Almeida (Convention Bureau),
Plínio Rabello (ABIH/DF).
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 O representante titular da ABIH/DF Helder Carneiro, não compareceu à
reunião.
Em seguida, o Secretário-Adjunto de Turismo passou à discussão do terceiro
item da pauta referente à III – Apresentação da Secretaria de Transportes
sobre o andamento da legislação distrital sobre transporte turístico.
Adonis Carvalho, Assessor Técnico da Secretaria de Transportes, informou
que:
 Está sendo elaborada uma minuta de decreto regulamentando a atuação
dos prestadores do serviço de transporte de turismo no Distrito Federal;
 Esta regulamentação é necessária para, entre outros motivos:
o Garantir padrões de identificação, conforto e segurança dos
passageiros;
o Definir os pontos de embarque e desembarque;
o Incentivar o turismo local;
o Agilizar os procedimentos de registro dos veículos.
 Os órgãos que estarão diretamente envolvidos na regulamentação dos
prestadores de serviço de transporte turístico são: Secretaria de
Transportes (poder concedente e regulamentador); Setur/DF
(cadastramento no CADASTUR e fiscalização); DETRAN/DF (habilitação
e licenciamento dos veículos) e DFTRANS (emissão de autorização,
aplicação de penalidades, medidas administrativas, etc.)
 Tipos de serviço de transporte que serão considerados:
o Transporte Turístico: o que faz City Tour;
o Receptivo VIP: traslado (Aeroporto/Hotel);
o Traslados: transfers; transporte para congressos, retiros, feiras,
teatros, cinemas, galerias, seminários;
o By Night: transporte para shows, bares, casas noturnas e festas;
o Transporte especial: casamentos, confraternizações e grupos
especiais (crianças/melhor idade);
o Excursões: transporte (específico para a praia e pontos de lazer)
de hóspedes de um hotel, ou turistas em excursão;
o Turismo de negócios: transporte de executivos, visitas técnicas.
 Requisitos mínimos para o operador de transporte turístico:
o Ser Pessoa Jurídica – atividade turismo;
o Cadastro junto a SETUR – CADASTUR;
o Veículos licenciado no DETRAN;
o Registro no DFTRANS;
o Autorização p/ Transporte de Turismo;
o Cadastro de Condutores;
o Atender Programação Visual;
o Ter Ordem de Serviço.
 Requisitos mínimos para a frota:
o Veículos Tipo Rodoviário;
o Poltronas altas e reclináveis;
o Tacógrafo;
o Ar condicionado e Sistema de som;
o Idade Máxima 15 anos – de acordo c/tipo;
o Programação Visual – CADASTUR/DFTRANS;
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o Conforto e conservação;
o Vistoria obrigatória;
o Licenciamento - Placa de aluguel do DF.
 A Secretaria de Turismo deverá emitir um selo para certificar o
cadastramento e legalidade dos veículos.
Delfim Almeida parabenizou a iniciativa da criação do decreto. No entanto, ele
ressalta a necessidade de prever o tráfego dos veículos de transporte turístico
na região do entorno. Adônis esclareceu que é a Agência Nacional de
Transportes Terrestres – ANTT que tem competência para autorizar os
veículos ao tráfego em outras unidades da federação. De qualquer maneira,
Adonis ficou de verificar a possibilidade de alguma autorização emitida pelo DF
ter validade nos municípios da RIDE.
Antônio Veloso, que participa do grupo de trabalho que foi criado para
elaboração da minuta do decreto, considerou pertinentes os questionamentos
de Delfim Almeida em relação ao tráfego de veículos de turismo do DF nos
municípios da RIDE.
Álvaro Quaglia sugeriu que fosse verificada a possibilidade de obrigar as
empresas a equiparem os veículos de transporte turístico com TV para dar
mais conforto aos passageiros.
João Batista opinou que o decreto será fundamental para garantir a segurança
dos passageiros e combater a pirataria.
Geraldo Bentes questionou se seria possível obrigar a instalação das TVs nos
veículos de transporte turístico. Adônis informou que sim.
Maria José Carvalho lembrou que é necessário que o decreto em tela preveja
os equipamentos necessários ao trabalho do guia de turismo, como microfones
e um assento para o guia. Adônis se comprometeu a inserir estes itens na
minuta do decreto.
Em seguida, o Secretário-Adjunto de Turismo passou à discussão do quarto
item da pauta referente à IV – Apresentação da proposta da Oficina de
Captação de Recursos da SETUR/DF para Projetos Turísticos. Ariádne
Bittencourt, Subsecretária de Políticas de Turismo da Setur/DF, informou que a
intenção é fornecer orientações para captação de recursos junto à Setur/DF. A
proposta foi aprovada e a oficina deverá ser realizada em breve.
Em seguida, o Secretário-Adjunto de Turismo passou à discussão do quinto
item da pauta referente à V – Assuntos gerais.
 Miguel Ribeiro falou sobre o andamento dos trabalhos da Câmara
Temática de Turismo e Cultura. Para Miguel, é necessário uma
discussão sobre o calendário de eventos de interesse cultural e turístico.
E necessário, também, inventariar as manifestações culturais da cidade.
Esta em processo de construção, na Secretaria de Cultura, a criação de
critérios para este inventario.
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 Janaína Vieira falou sobre o evento “Goal to Brasil” realizado em
Santiago, Chile. Foram realizadas, dentre outras, as seguintes
atividades durante o evento:
o Exposição “Brasília meio século” com fotos atuais e da construção
da cidade;
o Maquete do novo estádio Mané Garrincha;
o Palestras e informações sobre a cidade;
o Exibição do filme “Rock Brasília”;
o Apresentação do “Clube do Choro”.
 Janaína informou, ainda, que será realizada uma reunião para verificar a
forma de participação, em parceria com o setor produtivo, nos próximos
eventos que já têm participação confirmada da Setur.
Delfim Almeida informou que os empresários que participaram da missão
acharam a viagem muito proveitosa, mas lembrou que é necessário voltar a
Santiago mais vezes para garantir a efetividade da ação de divulgação, ainda
mais levando em consideração que o Chile não possui voos diretos para
Brasília. E necessário verificar junto à Embratur se será possível organizar
comitivas para os demais “Goal to Brasil”. Janaína Vieira informou que a
solicitação à Embratur já foi enviada. Esclareceu, também, que Brasília é o
quarto destino turístico mais procurado por chilenos em relação na área de
eventos.
Delfim Almeida indagou como está o andamento das obras de revitalização do
Polo 3 do Projeto Orla e da ampliação do Centro de Convenções Ulysses
Guimarães – CCUG. Júlio Menegotto, Subsecretário de Infraestrutura Turística
da Setur/DF, esclareceu que a obra de revitalização do Polo 3 foi dividida em
três etapas e que a primeira, que envolve as calçadas e banheiros, será
realizada ainda neste ano. Em relação ao CCUG, Menegotto esclareceu que
estão sendo tomadas as providências para início do processo licitatório para
execução da obra, mas que as obras, de fato, só devem ser iniciadas em 2013.
Clayton Machado falou sobre os eventos: 1) Congresso Internacional das
Escolas de Gastronomia; 2) Roda de Boteco e 3) Fest Bar. No momento,
Machado ofereceu convites aos conselheiros para participarem do
encerramento do Fest Bar.
Newton Garcia indagou como está a situação do camping. Geraldo Bentes
informou que será marcada uma reunião entre a Associação Brasileira de
Camping e a Terracap para elaboração de um modelo para o camping de
Brasília.
Geraldo Bentes informou que a Secretaria de Turismo promoverá o evento
“Bike Brasília”. Passeio ciclístico pelo Eixo Monumental que visa a celebrar os
25 anos do tombamento de Brasília. No encerramento do passeio, haverá
apresentações culturais no Museu Nacional. Bentes informou que é necessário
associar eventos culturais e esportivos e se pensar um calendário fixo para
2013. Geraldo sugeriu que seja realizada uma reunião a respeito e, se for o
caso, a criação de uma Câmara Temática.
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Plínio Rabello esclareceu que já foram realizados alguns encontros com a
Associação Nacional de Corridas. Para a Associação, há inúmeros problemas
a serem resolvidos em relação à estruturação das corridas. Além disso, o órgão
reclama da morosidade na articulação com órgãos públicos.
Wanessa Miguel colocou à Secretaria de Esportes à disposição para
discussões sobre este assunto.
Geraldo Bentes agradeceu à ABIH, ABRASEL e SINDHOBAR pela assistência
fornecida ao jornalista português da Revista UP.
Na sequência, sem mais nenhum assunto a tratar, o Secretário-Adjunto de
Turismo agradeceu a presença de todos, encerrando a décima nona reunião
ordinária do Condetur, da qual lavrei a presente ata, que segue assinada por
mim, Felipe Lima
, que a secretariei e pelo Secretário-Adjunto
de Turismo, Secretário-Executivo do Condetur/DF, Geraldo Bentes

que a presidiu.
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