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ATA DA OCTOGÉSIMA NONA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO PARANAENSE
DE TURISMO
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Aos dois dias do mês de dezembro do ano de dois mil e vinte e um, às dezesseis horas,
na modalidade híbrida: online pelo aplicativo Zoom, sendo gravada com a autorização de
todos os participantes, e presencialmente na sala 01 do Centro de Convenções Mabu
Resort, durante o Festival das Cataratas 2021, fizeram-se presentes os seguintes
membros para a 89ª Reunião Ordinária do Conselho Paranaense de Turismo –
CEPATUR: O Sr. Marcio Nunes, secretário estadual, deputado e presidente do
CEPATUR, o senhor Giovanni Diego Bagatini, Vice-Presidente do CEPATUR e
representante da Fecomércio, o Sr. Rafael Andreguetto, Senhora Isabella Tioqueta,
representantes da Paraná Turismo,o Sr. Eduardo Bekin, da Invest Paraná, a Senhora
Dislene Freitas, da Associação Comercial do Paraná, a sra. Anne Louise Pinheiro,
representando a Secretaria Municipal de Turismo de Ponta Grossa, a Senhora Katia L.
Muller, da ADETUROESTE – Riquezas do Oeste, a Senhora Aurelinda Barreto Lopes, da
UNIOESTE Foz do Iguaçu, o Senhor Junio Ferreira Lima, representando a SANEPAR, o
senhor Welington Trautwein Bergamaschi, da ATURNORPI, o Senhor, Irapuan Cortes
Santos e a Senhora Priscila Cazarin Braga, da Paraná Turismo, o Sr Marcos Adriano
Ferreira Fruet, representando a Comissão de Turismo da ALEP. o sr Fabio Skraba da
ABEOC/PR - Associação Brasileira de Empresas de Eventos do Paraná, a sra Tatiana
Turra Korman do IMC - Instituto Municipal de Turismo - CURITIBA TURISMO, a Sra
Estela Mara Rosa da ADECSUL - Agência das Regiões Sul e Centro Sul do Estado do
Paraná, o sr. Jean Luiz S. Feder representando a ABRAJET - PR,A Sra. Terezinha B.
Freire representando o IDR. o Sr. Ademir Fagundes representando a Adetur Lagos e
Colinas. A Sra Fernanda Fedrigo representando a Adetur Cataratas. A Sra Wanda Pille
representando a RETUR. A Sra. Patrícia Albanez, representando o SEBRAE, a Sra Marta
Yoshie Takahashi representando a Paraná Projetos, o Sr. Bruno Banzato representando a
Invest Paraná, o Sr. João Alceu Rigon Fº, representante da ABAV PR, a Sra Solange A.
Nascimento da SESA PR, a Sra Sara Moraes da Adetur Cataratas, o Sr Eros Tozetto da
Adetur Rotas do Pinhão,o Sr. Paulo R. B Stachniak da Prefeitura de Ponta Grossa,
alguns convidados como a representante do Comtur de Porecatu, sra Ana Maria Costa
Vanzella e o Sr. Alberto Souza Silva da Prefeitura de Paranacity, a Sra Helena Baitaca
(prefeita). o sr. José Carlos, chefe de gabinete, e a Sra Francielle Carvalho, da Prefeitura
de Cruzeiro do Oeste, e a Sra Lourdes Moretto da Câmara Municipal de Cruzeiro do
Oeste por fim, como convidado especial e novo conselheiro do CEPATUR, o sr. Eliseu
Antônio Kloster. E participaram na modalidade on line os seguintes conselheiros: o
Senhor José Vicente Calobrizi Ferreira, representando o SINFRETIBA, o Senhor
Francisco José Gouveia de Castro, do IPARDES, o Senhor Geraldo Schroeter Simião
Kutz, da ADETUR Rotas do Pinhão, A sra Daiane Scolaro representando a ATEMA Associação de Turismo e Meio Ambiente do Vale do Iguaçu - Região Sul do Paraná, a
sra Márcia Nakatani, representando a UFPR, o Senhor Wilson Lessnau Junior, do
SINDEGTUR – PR,o sr. Alberto Melo Viana da ABRAJET - Associação Brasileira de
Jornalistas de Turismo do Paraná, O sr. Rodrigo Isaak Pereira da FEPASC - Federação
das Empresas de Transporte de Passageiros dos Estados do Paraná e Santa Catarina, o
sr. Augusto Zortea representando o SESC Paraná.

46
47
48

Enquanto os conselheiros são recepcionados na modalidade presencial, a Sra Priscila,
secretária executiva do CEPATUR, emite boas vindas aos participantes via zoom,
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agradece a presença dos conselheiros, destaca que estamos iniciando o processo híbrido
e que ele deve se estender ao longo do ano de 2022, e passa algumas orientações para o
bom andamento da reunião: solicita que mantenham as câmeras abertas e que estamos
aguardando a chegada do Sr. Marcio Nunes, presidente do CEPATUR, orienta que as
perguntas e comentários devem ser registrados via chat e serão lidos nos momentos
oportunos da reunião, os comentadores devem escrever o nome e entidade a que
pertencem e poderão ser incluídos na ata da reunião a lista de presença será por meio de
um link disponibilizado no chat. Se alguém tiver alguma dificuldade no preenchimento da
lista, pode informar pelo chat que a presença será registrada e solicita que todos os
participantes mantenham os microfones desligados. O Senhor Giovanni deu as boas
vindas aos conselheiros e agradeceu a participação de todos os presentes nas duas
salas, (virtual e presencial) na 89° Reunião Ordinária do CONSELHO PARANAENSE DE
TURISMO. Nomeou as autoridades presentes e agradeceu formalmente. Destaca que é
uma reunião muito importante pois marca a RETOMADA DO TURISMO durante o Festival
das Cataratas. Configura-se como uma celebração e encerramento do ano de 2021, tão
atípico ano da Re-invenção de novas formas de se trabalhar com o Turismo. Durante
esse ano tivemos 6 (seis) reuniões do CEPATUR (essa é a sexta) e momentos bastante
enriquecedores com a contribuição de diversas autoridades e personalidades importantes
para o turismo nacional, entre eles podemos citar: Sr. Eduardo Sanovicz - Presidente da
Associação Brasileira das Empresas Aéreas (ABEAR); Sra. Prof. Dra Juliana Medaglia Coordenadora do OBSTUR PR (Observatório de Turismo do Paraná); Sr. Everton Souza Presidente do Instituto Água e Terra - IAT PR; Sr. Sérgio Maciura - Vice Presidente da
Abav- PR; Sr. Bruno Wendling - Diretor - Presidente da Fundação de Turismo do Mato
Grosso do Sul. Celebramos ainda o nascimento da 15º Região Turística do Paraná - Sul
do Paraná, e ainda as contribuições de diversas outras IGRs, Litoral do Paraná com o
projeto Blitz Cadastur, Norte Pioneiro com Angra Doce, Adecsul (Terra dos Pinheirais)
com a Rota da Medalha Milagrosa. E hoje com os anfitriões da Adetur Cataratas
(Cataratas & Caminhos) com Case: "Trilhas e Rotas de Longo curso, ligando o Parque
Nacional de Ilha Grande ao Parque Nacional do Iguaçu". O sr. Giovanni apresenta ordem do dia - 1) Retomada do Turismo - Balanço do ano 2021 - Secretário Marcio
Nunes; 2) Momento Paraná Turístico - Balanço 2021 - Entrega do Selo Embaixadores
Paraná Turístico 2026 - Grupo Gestor Paraná Turístico 2026. 3) Apresentação de “case”:
IGR - Cataratas & Caminhos; 4) Aprovação da Ata da 88ª Reunião Ordinária. 5) Assuntos
Gerais: Cronograma de reuniões - 2022. Aproveita a presença do Sr Deputado estadual
Soldado Fruet que preside a Comissão de Turismo da ALEP e convida para compor a
mesa de autoridades e proferir suas palavras para o Conselho. O Deputado agradeceu a
oportunidade e destacou a importância do Turismo para o desenvolvimento da Região de
Foz do Iguaçu e acredita numa retomada forte e consistente, para isso colocou-se à
disposição dos conselheiros para em 2022 aproximar-se cada vez mais do trade e
dialogar sobre as necessidades do setor junto à Comissão de Turismo da Assembleia.
Giovanni ao retomar a palavra apresentou o mais novo conselheiro, o Sr. ELISEU
ANTONIO KLOSTER, Doutor e mestre em direito é Procurador Jurídico da Câmara de
Vereadores de Turvo - PR. Fundador - UCP Faculdades de Ensino Superior do Centro do
Paraná, já foi diretor da Paraná Turismo nos anos 90, o Sr. Eliseu foi indicado pelo sr.
Governador Ratinho Junior com o aval do presidente Marcio Nunes, Giovanni solicita que
venha a frente para tomar posse da sua cadeira no Conselho Paranaense de Turismo e
proferir algumas palavras. O sr. Eliseu agradeceu a oportunidade e enalteceu o trabalho
do Conselho e da Secretaria de Desenvolvimento Sustentável e do Turismo bem como da
Paraná Turismo, apresentou um pouco da sua trajetória de apoio ao turismo, tanto no
setor público como na iniciativa privada, através de seu empreendimento em Pitanga e
sua participação em uma produção de vinho. Destaca a importância do desenvolvimento
de produtos regionais e cita a oportunidade de retomada através do Projeto do Caminho
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do Peabiru, do qual pode apoiar no levantamento histórico e cultural. Coloca-se à
disposição para promover novas oportunidades para o CEPATUR, agradece novamente
ao Secretário Marcio Nunes pelo convite. Ao fim da explanação do sr. Eliseu adentra à
reunião o Secretário Marcio Nunes e sua comitiva de assessores e diretores. O Sr.
Giovanni recepciona o Sr. Marcio e passa a palavra diretamente para que ele possa
palestrar e dar início à Ordem do dia - 1) Retomada do Turismo - Balanço do ano 2021
- Secretário Marcio Nunes. Com grande alegria profere suas palavras de encerramento
do ano parabenizando e agradecendo os conselheiros pelo trabalho desenvolvido. Cita
que esse evento marca a Retomada do Turismo e espera que em 2022 tenhamos
grandes avanços, salientando o potencial gerador de renda que o turismo representa.
Motiva os conselheiros a participarem ao máximo das ações e eventos promovidos pelo
Estado tanto os estaduais, nacionais e/ou internacionais, que o espaço é para ser
ocupado pelas Regiões e grande oportunidade para demonstrar as belezas e detalhes
que encontramos no Paraná. Destacou que é preciso resolver algumas questões legais,
ou jurídicas que dificultam o desenvolvimento do turismo no Estado, referindo-se ao
exemplo das dificuldades dos agricultores familiares se regularizarem (nota do produtor)
perante ao turismo. Explana sobre a arte de contar histórias e construir experiências
promovida pelo turismo, “Através da valorização dos detalhes de cada boa história bem
contada turista se encanta”; Exemplifica através da história dos doce tradicional
Portugues que atrai turistas para Sintra, denominados “Travesseirinhos de Sintra”,
recheados de ingredientes selecionados e uma boa e lendária história para contar.
Trazendo para o contexto Paranaense, destaca que tem visto muitos atrativos que são
únicos nos municípios Paranaenses por onde ele passou. “Dos 399 municípios, eu já
visitei uns duzentos e cada um tem alguma coisa especial pra ver”. Assim, para que a
atividade turística realmente traga os resultados que esperamos e que alcance o sucesso
ainda precisamos descobrir algo que falta, ainda precisamos inovar. Finalizando a sua
palestra, parabenizou as equipes da SEDEST, Paraná Turismo e Invest Paraná que se
desdobram para realizar o trabalho com o turismo no Estado. Agradece ao sr. Giovanni
por coordenar os trabalhos do CEPATUR junto à Paraná Turismo. Retorna a palavra ao
sr. Giovanni para dar continuidade aos assuntos da pauta. 2) Momento Paraná Turístico
- Balanço 2021 - Entrega do Selo Embaixadores Paraná Turístico 2026 - Grupo
Gestor Paraná Turístico 2026. Giovanni introduz o assunto agradecendo a participação
do secretário Marcio e realiza a leitura da Carta aos conselheiros do CEPATUR:Prezado
Sr(a). Conselheiro (a) Vimos através deste convidar a sua instituição que é integrante do
CEPATUR a tornar-se EMBAIXADORA do Plano Estadual de Turismo, Masterplan
Paraná Turístico 2026: Pacto para um Destino Inteligente. O Plano Estadual de
Turismo foi lançado em 27 de setembro de 2016 por ocasião do centenário do Turismo do
Paraná, e tem como objetivo principal o planejamento estratégico e tático do turismo até o
ano de 2026. Foi construído no âmbito do CEPATUR - Conselho Paranaense de Turismo
de forma participativa e transparente, envolvendo mais de mil pessoas em eventos,
pesquisas e apresentações. Constitui-se como um instrumento da Política Estadual de
Turismo (Lei 15 973/2008) com uma visão de futuro desafiadora, objetivos, estratégias e
macroprogramas a serem atingidos, a partir de uma gestão voltada para promover uma
mudança no turismo paranaense, tornando o Estado, um destino forte, sustentável e
inteligente. O plano é orientado por 3 eixos estratégicos de ação - Governança e
Sustentabilidade, Qualidade e Competitividade e Marketing e Inovação. Com uma visão
ambiciosa para o momento do seu lançamento (2016), o plano permanece atual para o
enfrentamento da crise gerada com a expansão do Coronavírus e seus impactos
devastadores no setor do turismo. Atualmente, o masterplan encontra-se na fase de
atualização dos seus planos operacionais, ferramentas de gestão construídas para as 15
regiões turísticas para que, efetivamente, seja possível localizar as ações do plano e
distribuí-las entre as instituições que fazem parte do turismo paranaense. Contudo, para o
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plano ser efetivo e para que o Paraná seja de fato um destino inteligente faz-se
necessária a integração de todas as instituições do Conselho Paranaense de Turismo
como agentes de transformação, colaborando com a disseminação das propostas do
Plano e com sua efetivação. Para tanto sua instituição está sendo chancelada para utilizar
o selo de EMBAIXADOR do Masterplan Paraná Turístico 2026 como ator imprescindível
desta construção podendo utilizá-lo na comunicação de sua instituição, site, materiais
gráficos, digitais e outros, contamos com sua colaboração nessa jornada. Quer saber
mais acesse www.paranaturistico2026.com.br. Ao finalizar a leitura convida o Grupo
Gestor do Paraná Turístico 2026 representado por mim, pela Sra Patrícia Albanez e pela
Sra Priscila Cazarin, na modalidade presencial e a Prof Marcia Nakatani participando na
modalidade online para a solenidade de entrega dos Manuais, broche do SELO
EMBAIXADORES PARANÁ TURÍSTICO 2026 com a participação e coordenação do
Secretário Marcio Nunes. O Sr. Marcio assume a entrega dos envelopes com os manuais
do Selo, convocando a frente uma a uma das entidades do Conselho representadas
presencialmente. Ao encerrar a solenidade, o Sr. Marcio destaca que as reuniões do
Conselho precisam dessa fluidez e que podem manter e essa motivação para as reuniões
do ano seguinte, convidando a criarmos novas ações e formatos para 2022. Retorna a
condução ao Sr. Giovanni e se retira da reunião. Ao retomar a palavra convida a Sra.
Sara Fernanda de Moraes, assessora técnica e coordenadora da Adetur Cataratas &
Caminhos para a 3) Apresentação de “case”: IGR - Cataratas & Caminhos: "Trilhas e
Rotas de Longo curso, ligando o Parque Nacional de Ilha Grande ao Parque
Nacional do Iguaçu".; Sara explicou sobre o Projeto que liga por trilhas e rotas turísticas
o Parque Nacional de Ilha Grande ao Parque Nacional do Iguaçu, uma iniciativa da Adetur
Cataratas e Caminhos que foi idealizada ainda em 2020 e começou a ser executada em
março de 2021. O projeto foi apresentado para os representantes de secretarias de
turismo e voluntários adeptos do cicloturismo. A metodologia utilizada se baseia no
trabalho da rede brasileira de trilhas e conta com um consultor especializado na condução
dos processos. Até o momento foram realizadas oficinas introdutórias no formato on-line
e 2 oficinas presenciais. A base do projeto é o trabalho coletivo, cada município determina
qual seu melhor trajeto desde que contemple áreas naturais, atrativos turísticos e acima
de tudo tenha pontos de apoio como locais para alimentação, hospedagem e lazer. O
trabalho conjunto é essencial, pois os municípios precisam se conectar por esses trajetos
que estão sendo criados. As trilhas poderão ser utilizadas por praticantes de caminhadas
de longa distância, cicloturismo, cavalgadas, peregrinos, motocross, jeep, além da
realização de vários tipos de eventos. O objetivo do projeto é fomentar o desenvolvimento
turístico regional, estimular o turismo de base comunitária e fortalecer as Rotas Beira
Parque, Da fé e das Águas, já existentes na região.Todo o trajeto tem previsão de mais
de 500km e prazo para conclusão até setembro de 2022 com todas as rotas e pontos de
apoio mapeados e com a sinalização instalada. Ao finalizar a apresentação, a Sra Sara
colocou-se à disposição para dialogar sobre o projeto caso outras regiões queiram
replicar a metodologia e para aprofundamento dos conselheiros. O Sr. Giovanni agradece
a participação da Sra. Sara, representando a ADETUR Cataratas e inicia o próximo ponto
de pauta: 4) Aprovação da Ata da 88ª Reunião Ordinária encaminhada previamente por
e-mail aos conselheiros, que a aprovam de maneira unânime. 5) Assuntos Gerais:
Giovanni relata que através do CEPATUR recebemos um ofício das IGRs, por meio da
representação da RETUR, com proposta de Minuta de Resolução que indica Diretrizes
Institucionais da Regionalização do Turismo Paranaense. O ofício foi recebido e
protocolado junto ao CEPATUR, a sua análise corre em paralelo na Paraná Turismo. Não
foi possível desenvolver a discussão nessa reunião, contudo devido a relevância do
assunto, é necessário um estudo aprofundado e adequações necessárias para
desenvolvermos a proposta. Caso seja do interesse dos Conselheiros podemos criar um
GT - Grupo de trabalho temático para aprofundar e desenvolver a discussão após a
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deliberação da Paraná Turismo. Dando prosseguimento, o Sr. Giovanni passa a palavra
para a Sra. Priscila que Informa sobre os Materiais provenientes do Convênio com o
MTUR que estão sendo produzidos, 8 vídeos serão lançados em Rede Estadual de
Televisão aberta no dia 09/12, Spot de Rádio já está em execução, Anúncios na
Panorama do Turismo e Agente Urgente, mapa do litoral para a temporada e os 15 folders
das regiões turísticas que estão em fase final de produção. Retorna a palavra ao sr.
Giovanni que apresenta o Cronograma de reuniões - 2022: 08/03 - 90º Reunião;
10/05 - 91º Reunião; 09/06 - Reunião Extraordinária (Junto ao EXPOTURISMO ABAV);
25/08 - 92º Reunião; 18/10 - 93º Reunião; 01/12 - 94º Reunião. Nada mais havendo a
tratar, dá-se por encerrada a Octogésima Nona Reunião Ordinária do Conselho
Paranaense de Turismo da qual lavrei a presente Ata que segue assinada por mim,
Priscila Cazarin Braga Priscila Cazarin Braga que a secretariei.
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