
  

 
 

Secretaria de Turismo e Lazer 

Gerência de Desenvolvimento Turístico 

 

Resumo da 18ª Reunião do CONTURE 

 

Secretário Luís Eduardo 

 Apresentação da Marca CONTURE; 

 Reforçou o convite para participação do Planejamento Estratégico 2014 e 2017; 

 Leitura das atas anteriores; 

 Boas vindas a André Durão e Bruna Moury, representantes do Fórum dos Coordenadores. 

 

PALESTRA - Secretário Jader Toscano  

Tema: A Feira de Boa Viagem e seu papel para o Turismo local. 

 
Tópicos apresentados: 

 

 Dificuldade que a própria cidade tem de reconhecer a beleza e a riqueza da Praça e da Feira; 

 A preocupação social de relocar comerciantes informais; 

 Destacou a presença de um maior policiamento no local; 

 Incentiva o debate sobre o que é necessário fazer pra que a feira seja explorada como atrativo 

Turístico. 

COMENTÁRIO - Bruno Herbert – RCVB 

 Destaca a necessidade de segurança, limpeza e iluminação pública no local; 

 Sugere uma delegacia do turista entorno; 

 Sugere uma setorização da praça, direcionando o turista para o local de seu interesse; 

 Pergunta quanto à instalação de BOX fixos para os comerciantes; 

 Sugere a criação de um cadastro e licitação do espaço; 

 Sugere a instalação de banheiros públicos. 

COMENTÁRIO – Maquino - SINGTUR 

 Comenta quanto à segurança e arrastões no local; 

 Sugere estacionamento para os ônibus de turismo. 

COMENTÁRIO - João Regueira - ABLA 

 Reforça a questão da segurança e instalação de banheiros terceirizados no local; 

 Sugere a coberta total dos BOX para dias de chuva. 

COMENTÁRIO - Cristiane - SENAC 

 Destaca a segurança alimentar das barracas de alimentos. 

 



  

 
 

COMENTÁRIO - André Durão – Fórum dos Coordenadores 

 Lembra do Mercado de Boa Viagem, e sua necessidade de requalificação. 

COMENTÁRIO - Zezo Oliveira – Secretaria de Cultura 

 Ressalta a venda dos produtos industrializados e eletrônicos que descaracteriza o 

sentido da feira; 

 Sugere lixeiras atrativas. 

 

PALESTRA Gerente do Recife Antigo, Adriana Garcia.  

Tema: Dia Mundial do Turismo do dia 27 de Setembro e as comemorações no Recife Antigo. 
 

PALESTRA Gerente de Igualdade Racial da Secretaria de Desenvolvimento Social e Direitos 

Humanos, Samuel da Luz.  

Tema: Palestra sobre Etnia e Afro Religiosidade para o Turismo. 

 Sugere a criação da Semana Municipal da Capoeira e inserção deste ritmo nos roteiros turísticos, 

ou a criação de um espaço cultural; 

 Sugere três roteiros religiosos: Águas de Iemanjá (Pina e Boa Viagem), Águas de Oxum 

(Apipucos) e Oxê de Xangô (Rua da Aurora/ Pátio de São Pedro); 

 Sugere um memorial da comunidade negra do Recife na Cruz do Patrão; 

 Sugere um catálogo dos terreiros do Recife; 

 Sugere como tema de projeto “Recife e todas as Nações”, como maneira a integrar todos os 

festivais religiosos além do católico, a exemplo do festival de Cultura Judaica, festival de Culturas 

Orientais, festival Indiano, mostra Gastronômica de Culinária Afro Brasileira, dentre outros.

COMENTÁRIO - Maquino - SINGTUR 

 Solicita que os encontros de terreiros de outros estados que convergem no 

Recife sejam divulgados pela SETURL. 

COMENTÁRIO - Zezo Oliveira – Secretaria de Cultura 

 Sugere maior divulgação da Terça Negra do pátio de São Pedro. 

 

Secretário Luís Eduardo 

 Apresenta o Prêmio Inovação em Turismo e pede o apoio do Trade para a divulgação 

 

COMENTÁRIO - Bruno Herbert – RCVB 

 Sugere que o ganhador faça uma apresentação no CONTURE; 

 

FINALIZAÇÃO DOS TRABALHOS 


