
Data: 10 / 06 / 2020 Hora: das 15h às 18h

Ana Paula Vilaça - SETUREL RECIFE Gustavo Barbosa - SEPLAN/PCR

Mustafá Dias - SETUREL RECIFE Josué Neto - SESC/PE

Sídia Haiut - SETUREL RECIFE Margarete Alves - SETUR/PE

Adriana Corte Real Kruppa - SEBRAE/PE Maria Elizabeth Silva Leite - SINGTUR/PE

André Araújo - ABRASEL/PE Maria de Lourdes de Oliveira - Porto do Recife S.A.

Ana Patrícia Uchôa - Instituto Pelópidas Silveira Marta Lima - SEMOC

Ana Paula Bitencourt - IPHAN/PE Paula Marinho de Oliveira - Sec. Trabalho, Qualificação 

Antônio Neves Baptista - SETUR e Empreendedorismo/PCR

Antônio Valdo de Alencar - EMLURB Raquel Moraes - Sec. Meio ambiente e Sustentabilidade/PCR

Bruno Gaspar - SEST SENAT Roberta Correia - SEBRAE

Carlos Maurício Periquito - ABIH/PE Roderick Jordão - RECRIA

Danilo Pereira - SECULT Silvana Andrade - SINDETUR/PE

Diego Rocha - FCCR/PCR Simão Teixeira - RC&VB

Eduardo Cavalcanti - SENAC Socorro Rodrigues- EMPETUR

Eduardo Salazar - ABRASEL/PE Tatiana Marques - ABEOC/PE

Filipe Queiroga - SESC Tatiana Menezes - UBRAFE 

Gabriela Diaz - RECIFE CVB Tyago Bianchi - SEGOV/PCR

ABAV/PE CTTU/PCR

ABLA/PE IBRAM  

ABRAJET/PE Secretaria de Segurança Urbana/PCR

Câmara Municipal do Recife

*Abertura dos Trabalhos

*Plano de Retomada do Turismo de Pernambuco Pós COVID-19

*Ações desenvolvidas pela SETUREL durante a Pandemia 

*Campanha “Meu Destino é Brasil”
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DEMANDADO

*Considerações dos Conselheiros

*Finalização dos Trabalhos

ASSUNTO DEMANDANTEENCAMINHAMENTOS

Estabelecer um calendário para a reabertura dos 

restaurantes e bares para que os empresários possam 

programar suas atividades, compras, contratações, etc.

SETUR/PE
REABERTURA DO SETOR DE 

RESTAURANTES E BARES

Informa as ações realizadas pela FECOMÉRCIO no enfrentamento ao novo coronavírus

CONSELHEIRO / CONVIDADO REGISTRO

OUTROS REGISTROS

PROTOCOLOS DE HIGIENE E 

SEGURANÇA PARA O 

TRANSPORTE PÚBLICO

André Araújo - 

ABRASEL/PE

Gelisa Bosi - SDECTI/PCR

André Araújo - 

ABRASEL/PE

PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE

SECRETARIA DE TURISMO, ESPORTES E LAZER

PARTICIPANTES:

PAUTA:

Mapa de Encaminhamento (Demandas / Sugestões)

GERÊNCIA GERAL DE DESENVOLVIMENTO TURÍSTICO

GERÊNCIA DE MARKETING

41ª Reunião Ordinária do Conselho Municipal do Turismo

ENTIDADES AUSENTES:

Registra a importância da reabertura do comércio (de rua e de shoppings) para a retomada da economia

Eduardo Cavalcanti - SENAC

SETUR/PE

Definir critérios mais rigorosos para a utilização do 

transporte público, visto que é o meio de transporte mais 

utilizado pelos trabalhadores do setor de restaurantes e 

que não há segurança na condução dos transportes 

públicos para a reabertura das atividades

Ressaltou a importância do Comitê Pro Pernambuco, composto por 27 entidades, com a finalidade de dar celeridade ao 

diálogo com o Governo do Estado e organizar os pleitos de cada setor

André Araújo - ABRASEL/PE

Informa a disponibilização de informações, materiais exclusivos e presença de especialistas na plataforma Rede Abrasel 

para possibilitar a troca de informações e soluções para o enfrentamento da crise no setor de bares e restaurantes e os 

protocolos de retonada das atividades

Protocolo para abertura das praias sem comércio e fora dos centros urbanos, como forma de viabilizar a retomada da 

atividade turística

Parabeniza a iniciativa de fazer a reunião conjunta CONTURE e CONTUR

Parabeniza as equipes do Governo do Estado de Pernambuco e da Prefeitura do Recife pelo tratamento dado às ações 

de enfrentamento à pandemia do novo coronavírus e pela transparência dos dados.



CONVIDADOS: EQUIPE APOIO:

Edmilson Batista Ferreira Jr. - SDS/PE Priscila Maciel - SETUREL/PCR

José Brito - SHRBS/PE Luiz Neves - SETUREL/PCR

Enrique Ambrósio - AENA Joviane dos Prazeres - SETUREL/PCR

Santiago Yus - AENA Paula Sedrim - SETUREL/PCR

Luciana Fernandes - BBG Brasil Renatha Meira - SETUREL/PCR
Célia Campos - FUNDARPE Rodrigo Sá - SETUREL/PCR

D* Demanda    S*Sugestão    O*Opinião  

Tatiana Marques - ABEOC/PE

Reitera a colocação de André Araújo sobre o transporte público e sugere colocação de estrutura de higienização nos 

pontos de ônibus e de metrô mais movimentados da cidade

Questiona o horário reduzido para liberação das praias, determinado no protocolo de reabertura do Governo do Estado, 

pois pode gerar aglomerações

Agradece o apoio dos colegas durante seu tempo de enfermidade

Coloca-se à disposição para colaborar com a criação dos protocolos de reabertura das atividades e enfrentamento à 

pandemia do novo coronavírus

Promoção para a retomada da atividade turística utilizando a segurança como ponto central das campanhas, acrescenta 

a importância de deixar claro o foco em cuidar das pessoas e a utilização sempre da linguagem positiva 

Registra que o setor de eventos (congressos, feiras, seminários, convenções e shows) será o mais prejudicado pela 

pandemia do novo coronavíruis e que ainda não há circunstânia favorável para a retomada das atividades

Informa sobre o programa de protocolos de bio sergurança realizado pelo SEBRAE, reunindo mais de 37 protocolos, e 

que está  disponível através de consultorias gratuitas para as empresas, auxiliando nesse processo de retomada das 

atividades, e coloca o SEBRAE à disposição dos empresários do Trade Turístico.

SETUREL/PCR
Não houve considerações do Conselho referente as campanhas de divulgação da Secretaria de Turismo, Esportes e 

Lazer, e a mesma foi aprovada.

Roberta Correia - SEBRAE/PE

Informa sobre parceria realizada com o SESI para trabalhar os protocolos de bio segurança na indústria, e fechando uma 

parceria com o SENAC para trabalhar com o segmento de comércio e serviços. 

Ressaltou que a ABEOC Nacional elaborou uma proposta de protocolo de segurança para a retomada da atividades do 

setor de eventos

Propõe uma reavaliação no documento de prioridades para a obra e reforma do Centro de Convenções de Pernambuco, 

com a finalidade de atender à diversidade dos tipos de evento, considerando as possibilidades de retomada do setor e 

buscando proporcionar conforto para a realização desses eventos 


