
 

Secretaria de Estado do Turismo – SETUR 

ATA DA LXIX REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONETUR 
 

DATA:  08 de fevereiro de 2019. 

LOCAL: Centro de Convenções de Natal. 

PAUTA: Abertura da reunião e aprovação da ata da última do CONETUR pela 

Subsecretaria de Turismo de Estado, Solange Portela, realizada em 13 de Dezembro de 

2018; apresentação do 10 Fórum de Turismo do RN e 5º Feira dos municípios e 

Produtos Turísticos do RN; Apresentação da Portaria 192 Mtur- Mapa do Turismo 

2019; Formação de Comissão de Membros do CONETUR – Revisão do Regimento 

Interno; Apresentação do 33º Encontro Nacional da ABRASEL em Natal- Março/2019; 

Outros assuntos, Considerações Finais e Encerramento.  

MEMBROS DO CONETUR: 

Esfera Federal: Banco do Nordeste do Brasil, 

Caixa Econômica Federal,  

IPHAN – Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional. 

Esfera Estadual: SETUR – Secretaria de Estado do Turismo,  

EMPROTUR – Empresa Potiguar de Promoção Turística do RN, 

IDEMA – Instituto de desenvolvimento Econômico e Meio Ambiente, 

SESED – Secretaria de Estado de Segurança Pública e Defesa Social, 

SEDEC – Secretaria de Estado do Desenvolvimento Econômico. 

Esfera Regional: Polo Agreste/Trairí, 

Polo Costa das Dunas, Polo Seridó, 

Polo Serrano, Polo Costa Branca.  

Esfera Municipal: Município do Natal, Município de Tibau do Sul. 

Iniciativa privada: ABRASEL – Associação brasileira de bares e restaurantes, 

ABRAJET – Associação brasileira dos jornalistas e escritores de turismo do RN, 

ABAV – Associação brasileira das agências de viagens do RN,  

ABIH – Associação brasileira da indústria de hotéis do RN, 

AMUG – Associação das Mulheres Unidas de Genipabu, 

COOPTAX – Cooperativa dos Proprietários de taxi de Natal, 

SENAC – Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial do RN,  
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COOPBUGGY – Cooperativa de Transportes Turísticos e Serviços Afins do RN,  

FECOMÉRCIO – Federação do Comércio do Estado do RN,  

Natal Convention & Visitors Bureau,  

SINDBUGGY – Sindicato dos Bugueiros Profissionais do RN,  

SINDETUR – Sindicato das Empresas de Turismo no Estado do RN,  

SINGTUR – Sindicato dos Guias de Turismo do RN, 

SHRBS – Sindicato dos Hotéis, Restaurantes, Bares e Similares. 

Terceiro Setor: UFRN – Universidade Federal do RN, 

IFRN – Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia, 

FACEX – Centro Universitário,  

UERN – Universidade Estadual do RN e 

UNP – Universidade Potiguar. 

MEMBROS DO CONETUR AUSENTES: 

Esfera Federal:  

Caixa Econômica Federal; 

IPHAN- Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional; 

Esfera Estadual: 

IDEMA- Instituto de Desenvolvimento Econômico e Meio Ambiente; 

SEDEC – Secretaria de Estado do Desenvolvimento Econômico. 

PGE-  Procuradoria Geral do Estado; 

Esfera Regional: 

Polo Serrano; 

Iniciativa Privada: 

AMUG- Associação das Mulheres Unidas de Genipabu; 

COOPTAX- Cooperativa dos Proprietários de Taxi de Natal; 

SINDBUGGY- Sindicato dos Bugueiros Profissionais do RN; 

SHRBS- Sindicato dos Hotéis, Restaurantes, Bares e Similares 

Terceiro Setor: 

IFRN- Instituto Federal do Rio Grande do Norte; 
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A subsecretaria de Estado de Turismo, Solange Portela, deu início a LXIX reunião 

ordinária do CONETUR, cumprimentou os presentes e justificou a ausência da 

Secretaria de Estado, Ana Maria Costa, que necessitou ir a governadoria em razão da 

antecipação de um compromisso e destacou a recomendação por parte da Secretaria de 

Estado por iniciar a reunião pontualmente as 09:00h. Assim, mencionou o horário, uma 

vez que eram 09: 10 min e que de acordo com o regimento interno, no parágrafo 1º do 

art 19 diz que as reuniões do CONETUR serão instaladas com a presença de pelo menos 

1/3 dos conselheiros e serão públicas, correndo sigilos dos casos de que o interesse 

coletivo exige plenário. Logo, a subsecretaria, Solange Portela, apontou que se o grupo 

é composto por 33 conselheiros, 1/3 desse valor corresponde a 12 entidades presentes 

para dar início a reunião. Logo, pediu aos presentes para tomarem seus assentos para 

iniciar a contagem para averiguar se haveria quórum, para poder dar início a reunião.  

Logo após, iniciou a contagem e se constatou o quórum necessário para empeçar a 

reunião. A subsecretaria de Estado de Turismo, Solange Portela, destacou as boas-

vindas aos membros presentes por parte da Secretaria de Estado, que a mesma versaria 

uma mensagem mais de cunho pessoal, uma vez que estava assumindo a Secretaria de 

Estado e essa mensagem ficaria para uma próxima reunião ou caso chegasse a tempo 

para participar da mesma. Assim, em nome da Secretaria de Estado, a Subsecretaria 

Solange Portela, agradeceu a presença de todos, em seguida, proferiu acerca de algumas 

situações que foram solicitadas na reunião anterior: houvesse cumprimento de horário e 

que não houvessem pautas extensas. Dessarte, em razão dessas solicitações, estas foram 

repassadas a Secretaria de Estado e a mesma ratificou início do cumprimento de tais 

medidas e que o grupo tentasse ser fiel aos horários. Assim, indagou aos membros 

presentes se tinham algum questionamento, como não houve, seguiu para aprovação da 

ata da reunião anterior.  

Destacou que a ata foi enviada para o e-mail dos membros do CONETUR, e pontou 

uma observação que a partir desse momento, quem ficará à frente da secretaria 

executiva do CONETUR será a servidora da SETUR Mércia Motta, cargo que 
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anteriormente era exercido por Edna Régia, com suporte da servidora da EMPROTUR 

Vera Barreto, bem como a Servidora da SETUR Cristiane Dantas.  

Assim, questionou se alguém tinha alguma objeção em relação a ata anterior e assim, 

colocou-se em votação. Como não houve objeção por parte dos membros, a ata foi 

aprovada. Logo após, anunciou a primeira apresentação referente ao 10º Fórum de 

Turismo do RN e da 5º Feira dos Municípios e Produtos Turísticos do RN. Assim, 

chamou Antônio Roberto da Argus Eventos. O Senhor Antônio iniciou sua apresentação 

com o vídeo o qual abordava o referido evento. Destacou a importância do mesmo tanto 

para pessoas do setor, como para o público de uma forma geral, bem como a 

participação e integração de todos. Ressaltou os 10 anos de ocorrência do evento, os 10 

anos de análise, projeção e contribuições, mencionando a realização do café da manhã 

duas semanas antes do evento, o qual ocorrerá no hotel SERHS. Abordou os temas a 

serem tratados no evento como: Aviação com a discussão de como incrementar a malha 

aérea para ver se a Inframérica atua de forma mais efetiva na captação de voos. 

Descreveu a ocorrência de outros debates no evento, bem como a realização que 

contemplará debates como o descobrimento do RN, o roteiro da segunda guerra 

mundial, apresentação do estudo sobre os impactos Socioeconômico da instalação do 

empreendimento Vila Galé no município de Touros, apresentação do case de sucesso de 

Foz do Iguaçu. Ocorrerá também a realização de eventos com o fórum de debates com o 

presidente da Unedestinos e do São Paulo Convention Visitors Bureau, Toni Sando, que 

tratará da importância do turismo de negócios e Eventos para o desenvolvimento 

Turístico do RN, além da presença de outro elementos como gastronomia, artesanato, 

cultura, stand dos municípios, venda de receptivo e passeios. Além disso, pontuou a 

ampliação do espaço em relação a edição anterior. Abordou sobre a entrega de troféus 

para municípios com maior incremento, a exemplo de São Miguel do Gostoso. 

Mencionou a novidade do evento uma ilha de capacitação, o qual será um espaço aberto 

dentro do evento com 100 lugares com headfones e um telão em suspenso. As pessoas 

irão se capacitar gratuitamente e ano que vem, o mesmo ocorrerá na parte nova do 

centro de convenções. Na ocasião mostrou a planta do evento e destacou a presença de 
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todos os municípios turísticos, com a exceção de dois ou três, bem como outros 

municípios que o buscaram para participarem do evento como os municípios Serra 

Caiada, Campo Redondo, Caiçara, Acari, Carnaúba dos Dantas, Pedro Velho. Enfatizou 

a participação do Banco do Nordeste, SEBRAE e Fecomércio, além de versar que a 

feira é um evento consolidado, todavia, a cada ano tenta atrair um número maior público 

e com direcionamento de investimentos em novas ações. Relatou a vinculação do 

evento a programas de TV, Spots, Outdoors, outros meios de comunicação como o 

tribuna do norte, blog do BG, além de panfletos e cartazes. Assim, finalizou 

apresentação exibindo outro vídeo. O próximo ponto da reunião foi a apresentação da 

portaria 192 que aborda o mapa do turismo brasileiro. Todavia, a subsecretaria de 

Estado, Solange Portela, ressaltou que não seria uma apresentação, mais sim, alguns 

esclarecimentos e algumas informações e pediu apoio dos representantes dos conselhos 

regionais que levem as informações para os municípios, seus pares para trabalharem 

essa questão de forma séria e rápida. A subsecretaria mencionou que conforme tinha 

avisado desde o ano passado, frisou a ocasião em que agosto de 2018, em conjunto com 

a coordenadora operacional, Carmen Vera, participaram de uma reunião em Brasília 

com os interlocutores do programa de regionalização com todos os interlocutores dos 

estados brasileiros coordenado pelo Ministério do Turismo. E nesta reunião informaram 

que a portaria de remapeamento haveria uma nova publicação com novos critérios para 

os municípios comporem o mapa do turismo. E na ocasião, alertaram sobre uma das 

exigências seria os municípios comprovarem o funcionamento dos seus conselhos 

municipais. Assim, a subsecretaria destacou que nas reuniões ocorridas nos conselhos 

regionais, destacaram esse ponto, bem como nas reuniões do CONETUR. Objetivando 

reforçar ainda mais a importância dos municípios possuírem seus conselhos municipais, 

enviou-se ofícios para todas as prefeituras informando sobre a importância de colocar 

em funcionamento os seus conselhos e isso era um compromisso que cada prefeitura 

assumia ao fazer adesão ao programa de regionalização e nesse sentido, a subsecretaria 

mencionou que isso não seria novidade. Contudo, a novidade maior quando a portaria 

foi publicada em dezembro e acrescentou cinco critérios mínimos dos quais três as 
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prefeituras cumprem naturalmente que eram: comprovar um órgão de turismo, 

apresentar sua Lei orçamentária anual que disponibiliza pelo menos no orçamento 

recursos para o turismo e assinar o termo de compromisso de adesão ao programa de 

regionalização. Nesse termo de adesão já enfatizava a necessidade da criação do 

conselho. Assim, os dois critérios acrescentados com a portaria; Comprovação de 

conselho municipal ativo mediante da apresentação da legislação que o institui, da ata 

de posse da atual diretoria e da ata das duas últimas reuniões. Assim, a subsecretaria de 

Estado de Turismo, Solange Portela, enfatizou que cada município terá que entregar 

essa documentação a SETUR para que a secretaria possa inserir no sistema. Nesse 

sentido, pediu o apoio dos pares que alertem os municípios que em março irá precisar 

dessa documentação para inserir no sistema do ministério do turismo. Nesse sentido, 

precisará das atas para comprovar as reuniões dos conselhos constituído e funcionando. 

Versando sobre o mesmo assunto, a subsecretaria mencionou o quinto critério, possuir 

prestadores de serviço de atividade obrigatórias e registrados na base de cadastros dos 

prestadores de serviços turísticos (CADASTUR) até 30 dias antes da data do 

fechamento do sistema do programa de regionalização turística. Enfatizou que não 

informaram a data limite a SETUR. A orientação é que a secretaria der andamento a 

realização das oficinas em março para ter tempo hábil para alimentar o sistema. A 

subsecretaria de Estado de Turismo mencionou que de acordo com levantamento 

realizado pela SETUR, dos 75 municípios que compõem atualmente o mapa do turismo 

brasileiro no estado do RN, apenas 33 municípios informaram que apresentam 

conselhos e 55 municípios tem algum prestador de serviço cadastrado. Assim, a mesma 

destacou a proposta do MTUR que atualmente apresenta 3.800 municípios no mapa do 

turismo brasileiro, o mesmo não que quantidade e sim qualidade em relação de serviços 

turístico e que sigam o plano nacional de turismo e demais legislações. Após a fala da 

Subsecretária, abriu-se para questionamentos. Ives Guerra, representante do SEBRAE 

questionou se até Março ocorreriam o calendário de reuniões dos polos. Em resposta, a 

subsecretaria especificou que as reuniões iniciam em fevereiro e que a secretaria está 

com um calendário das reuniões dos Polos todas fechadas. Após a fala de Yves Guerra, 
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George Gosson, parabenizou o MTUR pela iniciativa da portaria como um mecanismo 

de otimizar a atividade turística, uma vez que a SETUR tem muita dificuldade em 

relação às cobranças e quando vem uma portaria por parte do MTUR para disseminar a 

informação é uma forma de direcionar os esforços e investimentos para os municípios 

efetivamente atendam a essas exigências.  O Mesmo questionou se há uma comunicação 

formal por parte da SETUR para alertas os municípios e cobrar esse tipo de situação. 

Assim, em resposta, a Subsecretaria mencionou o envio dos ofícios aos 75 municípios, 

como também os demais municípios do estado do RN e quando a portaria foi publicada, 

a SETUR também a enviou. Em seguida, a secretária de turismo de Tibau do Sul, 

Elizabeth Bauchwitz, pediu para reconsiderar a reunião do Polo Costa das Dunas, uma 

vez que Tibau, São Miguel do Gostoso e Serra de São Bento irão participar de feiras 

que estão dentro do planejamento da EMPROTUR e em razão disso, pediu para levar 

em consideração o calendário de eventos ao decidir sobre a reunião dos polos para que 

possam participar das oficinas. Em resposta, a subsecretária acatou o pedido, para 

reagendar a data da oficina no Polo Costa das Dunas. A palavra foi passada a Agnelo 

Peixoto, representante do BNB, o qual reforçou a importância dos novos critérios que 

compõe o mapa do turismo, citando a cartilha, a qual foi disponibilizada nos grupos de 

WhatsApp dos polos e avisou sobre a reunião do Polo Costa da Dunas que será dia 

25/02 e solicitou a todos os membros as litas dos titulares e suplentes. Todavia, ainda há 

entidades que não enviaram os nomes dos seus representantes, pedindo que fizesse tal 

feito.  A subsecretaria abriu um parêntese para fazer um esclarecimento, a qual 

mencionou que está com o calendário fechado com todas as reuniões dos conselhos 

regionais.  Entre os dias 14 à 28 de fevereiro devem ocorrer as cinco reuniões dos polos. 

As oficinas de remapeamento ocorrerá da seguinte forma: Costa Branca será realizado 

em Mossoró no dia 20/03, no Seridó ocorrerá em Currais Novos no dia 26/03, no 

Serrano será em Pau dos Ferros no dia 19/03, no Agreste trairí em Serra de São Bento 

no dia 27/03 e a do Costa das Dunas está prevista para acontecer em Natal 03/04, 

entretanto, em razão da solicitação feita pela Secretária de turismo de Tibau do Sul, São 

Miguel do Gostoso e Natal, haverá alteração de data.  A subsecretaria enfatizou que há 
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o convite aos municípios e demais entidades que compõe os conselhos regionais para 

dar maiores contribuições, a exemplo das contribuições do SEBRAE e SENAC em 

parceria com a SETUR. Relatou o cuidado da SETUR com a divulgação da portaria no 

que se refere aos veículos de comunicação, além de resguardarem as informações, caso 

questionem em algum momento se caso alegassem o não envio por parte da SETUR. 

Logo em seguida, a representante da UFRN, Andréia Dantas, questionou se poderia ler 

os alunos da graduação para assistirem a realização das oficinas. Em resposta, a 

subsecretaria pontuou que não achava interessante levar uma turma toda em razão do 

espaço e do moderador. Entretanto, enfatizou que poderia sim levar um ou dois 

estudantes com o professor para assistirem que seriam bem vindos. Abriu para 

questionamentos aos membros em caso de dúvida. Como não houve, abriu para 

apresentar Leandro Carlos Prudêncio como Secretário adjunto e esclareceu o papel dele 

junto a secretaria na parte administrativa, jurídica e financeira. A parte de projetos e 

programas são ligados a subsecretária, mas que juntos compartilhavam os esforços no 

que se refere ao desenvolvimento das ações por parte da SETUR.  Assim, passou para o 

próximo ponto da reunião, a formação da comissão de membros do CONETUR- 

Revisão do Regimento Interno.  A subsecretária mencionou que esse tópico foi uma 

solicitação da reunião passada e que a última atualização do regimento do CONETUR 

ocorreu em 2009. Assim, a proposta é criar uma comissão e a subsecretária sugeriu no 

máximo cinco entidades para a composição, mas deixou a flexibilidade da decisão que 

for cabível da maioria e que a comissão terá que está trabalhando nos meses de 

fevereiro e março para em Abril, apresentar a versão do regimento para ser aprovado e 

validado por todos e assim, fazer a publicação em diário oficial.  Assim, a UFRN, 

SINDETUR, ABRAJET, Polo Costa Branca, COPYBUGGY farão parte da comissão e 

a SETUR, órgão que ficará acompanhando. Assim, a subsecretária questionou se todos 

concordavam com a composição da comissão. Destarte, houve a indicação do polo costa 

das dunas e SINGTUR para compor o grupo. Assim, questionou-se a concordância dos 

membros e todos concordaram com a comissão. Nesse sentido, a servidora da SETUR 

Mércia Motta, ficará responsável por agendar as reuniões. Assim, será passado o 
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regimento aos membros para que na primeira reunião os membros já apresente suas 

observações, para assim, verificar junto ao jurídico a questão da legalidade. Em seguida, 

passou-se para o próximo assunto que foi a apresentação do 33º Encontro Nacional da 

ABRASEL por Glauco Gobbato. O mesmo mencionou que a ABRASEL possui dois 

encontros anuais, um em março e um em novembro em alguma cidade do país que tenha 

escritório da ABRASEL. Reforçou a importância do local, não só a nível empresarial 

como também em relação ao público que visita o evento. O tema deste ano: O negócio 

do Turismo é a Gastronomia, o qual acontecerá entre os dias 26 a 28 de março. Relatou 

que todo material de folheteria evidencia Natal como a capital do Nordeste em razão da 

diversidade da culinária na capital potiguar. O evento contará com cursos, workshops, 

cozinha show, palestras, feiras de negócios e visitas técnicas. Haverá cursos de 

fotografias, totalizando 26 palestras em dois dias. O evento acontecerá no salão de 

eventos do Hotel Wish. O evento aberto ao público será gratuito e contará com vários 

expositores e fez o convite para todos participarem do evento. A subsecretaria 

agradeceu a apresentação do senhor Glauco e voltou a enfatizar sobre as oficinas do 

remapeamento. Que em razão da solicitação para um novo agendamento da oficina do 

Polos Costa das Dunas questionou se dia 09 de Abril daria certo. Em resposta afirmativa 

dos municípios solicitantes, a data ficou validada para a realização da oficina do polo. 

Assim, quanto as atividades turísticas que os municípios tem que comprovar pelo menos 

uma das atividades a seguir: acampamento turístico, Agências de Viagens, Guia de 

turismo, Meios de hospedagens, Organizadora de Eventos, Parque temático e 

transportadora turística. A subsecretaria mencionou em relação ao grupo do WhatsApp 

do CONETUR. Ressaltou que sua criação ficou registrado em ata e tinha como 

finalidade tratar assuntos exclusivos sobre o CONETUR. Como houve a publicação de 

assuntos que não tinha ligação com a finalidade do grupos, muitas entidades saíram e 

por esse motivo, a subsecretária questionou sobre a validade do grupo aos membros. 

Assim, mencionou a necessidade de estabelecer regras de abordar assuntos referentes 

apenas ao CONETUR. A responsabilidade de organizar o grupo ficou com a Servidora 

Mércia Motta da SETUR, para constar nesse grupo apenas os membros titulares e 
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suplentes, bem como a secretária executiva. O representante da UERN, Sidcley 

D’Sordi, mencionou que o grupo do WhatsApp do CONETUR poderia contemplar 

assuntos relacionados também a divulgação do RN. Todavia, os membros sugeriram a 

inclusão do mesmo no grupo de eventos (administrado pela EMPROTUR), uma vez que 

aborda assuntos específicos de divulgação. O representante do Polo Costa Branca, 

Lahyre Rosada, solicitou abrir para votação se o grupo do CONETUR abordaria 

questões específicas do grupo ou iria incluir também outros assuntos. Assim, a 

subsecretária solicitou os membros presentes que externassem sua opinião, para que 

houvessem uma contagem. Nesse sentido, dos vinte e oito presentes, quinze se 

mostraram favoráveis que o grupo do WhatsApp abordasse questões apenas do 

CONETUR. Assim, os que quiserem se inteirar de assuntos referentes a divulgação do 

RN, solicitasse a participação no grupo de eventos. Logo em seguida, a subsecretaria 

adentrou no tópico seguinte da reunião, outros assuntos que o calendário de eventos 

apresentado pela EMPROTUR. Assim, a apresentação foi conduzida por Larissa 

Cavalcante, Sub gerente de promoção Internacional. A subsecretária solicitou a 

secretária executiva do CONETUR, Mércia Motta, ver com os conselhos regionais para 

levar a apresentação e lhes apresentar. Em seguida, Larissa iniciou a apresentação 

pontuando o planejamento e ideias para o calendário de 2019. No mês de fevereiro 

relatou a convenção da CVC, a edição do Tudo Começa azul em Recife, Cuiabá e 

Goiânia. Mencionou Março como o mês mais movimentado em relação a participação 

de eventos, IBT em Berlin, BTL em Lisboa, B2B da FRT nas Serras Gaúchas, 

FEMPTUR, Famtour recebendo pessoas em Natal do projeto Tudo Começa Azul, em 

Touros uma rodada de negócios da for operadora e o Meeting RN. Em Abril a WTM, 

BRT Mercosul em Balneário de Camboriú, Matcher Fortaleza. Junho serão realizados 

eventos locais como o Mossoró cidade Junina, trazer o Press Trip para Natal para 

conhecer os eventos no interior do estado, além do festival das cataratas na região Sul. 

Em julho só o meeting Brasil e aproveitar o momento para readequar as ações para o 

próximo semestre. Em agosto continuação do Meeting Brasil, seguido pela AVIRP, 

Circuito jazz Pipa, FRT. Em Setembro o circuito jazz Mossoró, blitz na região centro 
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oeste de São Paulo. Em outubro em São Miguel do Gostoso, Fit Buenos Aires, Fit 

parque em Assunção, expo abreu Lisboa. Em Novembro a WTM em Londres, Fessturis 

em Gramado, amostra de turismo em Mossoró e em Dezembro ainda não tem 

programação. Após apresentação, Clóvis Magdiel, questionou porque o Festival de 

Serra de São Bento não foi incluído no calendário de eventos. Assim, Suyane, 

representante da EMPROTUR, justificou a falha de não ter incluído o festival e ratificou 

para corrigir o erro. Larissa pontuou algumas ações para o fomento da marca tudo 

começa aqui, uma vez que se constatou na FIARTE um desconhecimento da nova 

marca e da divisão do estado em polos por boa parte do público da feira. Em razão 

disso, irão reforçar as ações de divulgação a nível regional com o intuito de conhecerem 

a existência dos cinco polos e estimular o reforço a identidade potiguar.  Além disso, 

realizar uma pesquisa local para saber como anda o conhecimento das pessoas em 

relação aos polos. Para isso, reforçou a importância do estabelecimento de parcerias, 

com Tv locais, realizar uma campanha com influenciadores locais, cujo título será 

desbravando o RN, com o intuito de mostrar os cinco polos do estado. Tem previsto 

uma ação social, uma gincana, provavelmente com alunos do curso de turismo para que 

possam ir a escolas públicas e poderem palestrarem sobre o RN. A ideia é montar cinco 

grupos, representativo dos cinco polos. Outra iniciativa, o São João do centro de 

convenções, produzir ações de marketing de experiência, campanha de divulgação nos 

bares no estado de SP, retomar o projeto da viva costeira remetendo as ações do tudo 

começa aqui, parceria com influenciadores, ações de marketing emocional, como a 

questão do cartão postal, desenvolver o mapa do RN e inserir em Totens espalhados 

pela cidade em parceria com aplicativo, elaboração do site tudo começa aqui, além de 

press trips internacionais, parcerias com as secretaria de educação e cultura, propostas 

para o fortalecimento do destino Serras do Agreste Potiguar, parcerias em âmbito 

nacional para fortalecer a questão do descobrimento, ações de fortalecimento do turismo 

cultural associado ao museu da rampa, ações de promoção do segmento MICE. Assim, 

a Sub gerente de promoção internacional, Larissa Cavalcante, finalizou sua 

apresentação, abrindo para maiores questionamentos. O representante da UERN, 
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Sidcley D’Sordi, mencionou a validade e a excelência das ações desenvolvidas, 

entretanto, questionou como todas essas ações seriam custeada. Assim, a Sub gerente de 

promoção internacional, Larissa Cavalcante, mencionou um valor assegurado pelo 

Governo Cidadão de dois milhões para desenvolver as ações e que para conseguir 

desenvolver as demais, iria se buscar parcerias. A representante da UNP, Rosangela 

Carmelita, indagou que no caso, as ações que estavam sendo apresentadas seriam então, 

sugestão de ações a serem desenvolvidas e que não necessariamente estariam fixadas 

para acontecer de fato. A Sub gerente de promoção internacional da EMPROTUR 

respondeu em afirmativo com o entendimento da representante da UNP. O representante 

da UERN, Sidcley D’Sordi, questionou porque o Governo não faz uma dotação 

orçamentária para secretaria  fomentar a atividade turística, uma vez que o turismo é 

uma das principais atividade econômicas do estado, mencionando a relevância de 

chamar a governadora para o diálogo, mesmo assim, reforçou a importância das ações 

apresentadas. A subsecretária Solange Portela, relatou que o orçamento da SETUR é 

limitado e mesmo diante do cenário, os municípios não endossam a parceria na 

elaboração de brindes e folheteria ficando a elaboração de material a cargo da SETUR e 

isso demanda um orçamento, relatou que se cada polo ficasse responsável pela produção 

do seu material, seria uma ajuda em termos orçamentários a SETUR, além de ressaltar o 

portal de transparência, caso alguém tivesse o interesse em verificar. O representante da 

UERN, Sidcley D’Sordi, reforçou mais uma vez a necessidade de aumentar o orçamento 

para o desenvolvimento de ações do turismo no estado. O representante da 

FECOMÉRCIO, George Gosson, reforçou a importância das parcerias com instituições 

de ensinos, prefeituras para viabilizar o desenvolvimento das ações, enfatizando a 

relevância das ações apresentadas. Assim, a subsecretária agradeceu a todos pela 

participação, encerrando a reunião.  

 

____________________________                        ___________________________ 
            Solange Portela                                                                            Suyane França  

        SETUR/RN                                                          Diretora de Marketing da EMPROTUR 
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