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Apresentação

Atualmente o Brasil é a sexta economia turística mundial, mas a 
meta do governo é levá-lo a ocupar a terceira posição até 2022. Esta foi 
uma das informações que o ministro Gastão Vieira, do turismo, trouxe 
durante audiência pública para expor os Planos e Projetos do Ministério 
para 2013, durante a qual analisou a atual situação brasileira em termos 
de infraestrutura, preparação de mão de obra, desoneração fiscal, venda 
da imagem do país no exterior, entre outros aspectos, e apresentou os 
planos e expectativas de sua pasta para o referido ano. 

A audiência pública sobre a Revisão do Plano de Manejo do Par-
que Nacional do Iguaçu, requerida pelo deputado Professor Sérgio de 
Oliveira, teve como objetivo debater os entraves à plena e saudável ex-
ploração turística do Parque Nacional do Iguaçu e encontrar soluções 
que não somente impeçam a deterioração dessa atividade, que é basilar 
da economia de Foz do Iguaçu, como também apontem para medidas 
que fomentem o turismo naquela que recentemente recebeu o título de 
uma das Novas 7 Maravilhas da Natureza.

Assunto relativamente novo em nosso país, a acessibilidade vem to-
mando proporções dignas de uma economia que se destaca no cenário 
mundial. Na área do turismo não poderia ser diferente. Requerida pela 
deputada Rosinha da Adefal, essa audiência discutiu a necessidade pre-
mente que o país tem de priorizar a igualdade dos cidadãos com relação à 
acessibilidade. No turismo, atitudes positivas da administração pública, 
bem como das empresas privadas, fomentam o turismo nacional e inter-
nacional, ao atrair turistas com algum tipo de deficiência, dos quais so-
mente os americanos gastam mais de 13 bilhões de dólares anualmente.

A Comissão de Turismo e Desporto da Câmara dos Deputados espe-
ra que esta publicação não somente leve a luminosa e necessária infor-
mação aos nossos leitores, mas também desperte e provoque o debate 
nos mais diferentes fóruns de nossa sociedade, pois é a partir das ideias 
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que vêm as mudanças, e é a partir das mudanças que o país cresce em 
direção a sua suprema vocação democrática.

Deputado Valadares Filho
Presidente da Comissão de Turismo e Desporto – 2013



Audiências 

Públicas
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Audiência pública para conhecer e 
debater os planos e programas do 
Ministério do Turismo para o ano de 2013

Audiência pública realizada em 17 de abril de 
2013 para conhecer e debater os planos e programas 

do Ministério do Turismo para o ano de 2013.

Convidado: 
Gastão Vieira – Ministro de Estado do Turismo

O SR. PRESIDENTE (Deputado Romário) – Boa tarde a todos.
Na qualidade de presidente da Comissão de Turismo e Desporto, 

declaro aberta a audiência pública com a presença do Sr. Ministro do 
Turismo, Gastão Vieira.

A presente audiência pública tem a finalidade de conhecer e debater 
os planos e programas do Ministério para o ano de 2013. Ela teve origem 
no Requerimento nº 227, de 2013, de minha autoria, aprovado pelo Ple-
nário em reunião ordinária do dia 13 de março.

Já está aqui ao meu lado o nosso ministro. Quero agradecer o com-
parecimento não só de S.Exa., mas de todos os presentes. Acredito que 
podemos fazer aqui uma grande audiência pública e tirar com o minis-
tro as dúvidas nossas e da população brasileira.

Muito obrigado, ministro, pela presença. Seja bem-vindo a esta Casa 
e, principalmente, a esta Comissão. É o um prazer recebê-lo!

Antes de iniciar as exposições, quero fazer os seguintes esclareci-
mentos: de acordo com o Regimento Interno da Casa, art. 222, o tempo 
reservado para o convidado é de 40 minutos, podendo ser prorrogado 
por mais 20 minutos por deliberação do Plenário da Comissão, só sendo 
permitido aparte durante a prorrogação, art. 22, inciso I. A palavra será 
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dada ao autor do requerimento e aos membros da Comissão, respeitada 
a ordem de inscrição, pelo prazo de três minutos, dispondo o ministro 
do mesmo tempo para as respostas. Serão permitidas réplica e tréplica 
pelo prazo de três minutos, improrrogáveis. Peço, portanto a compreen-
são de todos no cumprimento dos prazos estabelecidos.

Em virtude desta importante audiência pública, informo a todos que 
o evento será transmitido pelo portal e-Democracia, da Câmara dos 
Deputados, permitindo a interação com o público. Perguntas poderão 
ser dirigidas ao ministro e serão encaminhadas a este presidente por 
meio da nossa secretaria.

Informo que a lista de inscrição para o debate encontra-se sobre a 
mesa. Os deputados que desejarem fazer uso da palavra deverão regis-
trar seu nome na referida lista.

V.Exas. somente poderão abordar o assunto da exposição, pelo prazo 
máximo de três minutos, tendo o interpelado igual tempo para respon-
der, facultadas réplica e tréplica pelo mesmo prazo, vedado ao orador in-
terpelar qualquer dos presentes. Informo ainda que não haverá apartes 
durante a exposição do convidado. 

Sendo assim, passo a palavra ao Sr. Ministro do Turismo, Gastão 
Vieira, que dispõe de 40 minutos.

Muito obrigado, Sr. Ministro.
O SR. MINISTRO GASTÃO VIEIRA – Boa tarde a todos. Boa tarde, 

Sr. Presidente, deputado Romário, que teve a gentileza de me visitar no 
gabinete e fazer esse convite pessoalmente.

Quero cumprimentar os deputados presentes e dar um abraço no Va-
ladares Filho, que nos tem acompanhado sempre. Estivemos juntos recen-
temente em duas solenidades. Quero cumprimentar principalmente os 
deputados do meu partido, o PMDB, que aqui estão. Quero cumprimen-
tar a Ana Katia, secretária da Comissão. Quero cumprimentar o Sr. Cláu-
dio Magnavita, que representa o trade aqui, que representa o setor aqui.

Presidente Romário, eu trouxe praticamente todos os diretores do 
Ministério, para que a gente possa exercer uma prática. Aliás, eu quero 
agradecer muito ao senhor por participar dessas atividades aqui, nesta 
quarta-feira. Eu, que fui presidente da Comissão da Educação por duas 
vezes, revelo a todos que, de vez em quando, tenho saudade desse clima 
e dos debates dos quais participei por tantas e tantas vezes.
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Eu sei que para os deputados o importante é o debate. Portanto 
procurarei ser breve nas colocações que irei fazer, na introdução que 
irei fazer, para permitir que o debate flua e que, através dele, possamos 
abordar os diversos temas que dizem respeito ao turismo brasileiro, 
principalmente.

Obedecendo ao requerimento de convocação e àquilo que nos foi 
proposto, eu vou iniciar pedindo que o pessoal do Ministério passe al-
gumas lâminas que nós preparamos para nossa apresentação.

(Segue-se exibição de imagens)
Esses são dados que mostram a força do turismo no mundo todo num 

período de 10 anos, entre 2003 e 2013. Os números são muito fortes. 
Com essa crise mais recente – quando estivemos na Europa, o secretário 
de Turismo de Portugal e as autoridades portuguesas me revelaram –, 
principalmente em Portugal, é o turismo nesse momento que dá ao país 
a possibilidade de sair da crise, de evitar o desemprego em massa da sua 
juventude e, o que é mais importante, a oportunidade de novos negó-
cios. Isso acontece também na Espanha e na Turquia. Esses números 
mostram a força do turismo na economia mundial. 

O turismo cresceu em 2013 5% acima da média global. São 8,7 bi-
lhões [de Reais] em 2013. O Brasil tem a sexta maior economia turística 
do mundo, que é uma posição extremamente importante.

Este é um gráfico que mostra a chegada de turistas e a receita cam-
bial entre 2003 e 2012, quando há um crescimento acentuado da nossa 
receita cambial em função do turismo.

O objetivo principal do Plano Nacional de Turismo, que se encontra 
na Casa Civil para a assinatura da Sra. Presidenta da República, é co-
locar o Brasil como a terceira maior economia turística do mundo até 
2022. Teríamos na nossa frente apenas a China e os Estados Unidos e 
estaríamos na frente de países que têm uma longa tradição em turismo, 
como a Espanha, a França e o Japão. 

Para muitos, essa é uma meta ambiciosa, mas é uma meta que de-
termina que não podemos perder a oportunidade de sermos, talvez, o 
único país no mundo que vai sediar tantos eventos em tão pouco tempo 
e que tem uma oportunidade imperdível de aproveitar a consequência 
desses eventos para consolidar um turismo que nos permita ambiciosa-
mente sonhar em ser a terceira economia do mundo em 2022.
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Mas isso não é fácil. Contamos com atrativos naturais, com a cor-
dialidade do povo brasileiro, com a percepção que o mundo tem de que 
neste país nós temos um pouco do que o mundo tem – turismo de sol 
e mar; turismo de aventura; turismo de parques; ecoturismo. Enfim, o 
Brasil é uma síntese de tudo aquilo com que sonha quem viaja, mas nós 
temos muito, e muito, o que fazer. 

Temos enormes desafios, como alguns que ali estão descritos. Nós 
temos baixa competitividade, e isso é um problema muito sério. Há 
cinco anos nós estamos parados em termos de recebimento de turistas 
estrangeiros, entre 5 milhões e 5,7 milhões, que deve ter ocorrido em 
2012 – ainda estamos fechando os números. Estamos tendo algumas di-
ficuldades em função das informações que recebemos da Polícia Federal 
e da própria Infraero.

Portanto estamos estagnados. Um dos maiores desafios do turismo 
brasileiro é sair desse patamar de 5 milhões. Olhemos, por exemplo, para 
os nossos vizinhos. O Uruguai recebe uma população no seu período 
mais forte de turismo. O Peru, com gastronomia e história, está recendo 
quase 2 milhões de turistas. Cuba, com todas as dificuldades políticas, 
recebe de 2 milhões a 2,5 milhões por ano. A Colômbia está decolando 
também no recebimento de turistas. O Chile também é destino de mui-
tos turistas. Portanto, esse número é um desafio para o Ministério, para 
a Embratur, para o governo brasileiro. Ele nos preocupa, e nós estamos 
trabalhando duramente para que esse número possa crescer.

Quero mostrar a vocês algumas das dificuldades que precisamos en-
frentar. Temos dificuldade com infraestrutura, não preciso repetir isso 
para vocês. Temos problema com rodovias e com aeroportos e temos 
problemas com tributação. O Fórum Econômico Mundial aponta o am-
biente tributário do Brasil como um fator impeditivo do nosso rápido 
crescimento e responsável pela baixa competividade que tem o setor de 
turismo no país. Eu acrescento – não posso perder essa oportunidade de 
dizer isso – que fazer turismo no Brasil é muito caro, e há essa percep-
ção em vários lugares. É muito caro fazer turismo no Brasil, e é péssimo 
para nós sermos carimbados com essa condição.

Diante disso, temos uma estratégia que se divide em dois caminhos. 
O primeiro caminho é aumentar a quantidade de brasileiros viajando 
dentro do país. Precisamos fazer com que os brasileiros viajem e gastem 
dentro do país. É evidente para todos que os brasileiros têm uma opção 
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hoje muito clara, e o governo pode fazer pouquíssimo nesse setor, de 
fazer turismo no exterior. Por quê? Porque é bem mais barato.

Em relação ao segundo caminho, há um componente de compras lá 
fora muito forte, muito importante. Não viajam para os Estados Unidos 
apenas para ir a Nova York e assistir a uma peça da Broadway, para ir 
ao Museu, para ir a Los Angeles, para ir a Miami, para levar os filhos à 
Disney. Há o componente de compras embutido na decisão de viajar.

Há também o crédito. O brasileiro pode viajar para o exterior com-
prando em 10 ou 12 parcelas a passagem aérea e a própria hospedagem. 
Só para dar um dado aos senhores, no ano passado, segundo o Banco 
Central, os gastos dos brasileiros nos Estados Unidos com o cartão de 
crédito chegou a 9 bilhões de dólares.

O que fazer diante dessa situação? É uma situação em que se pode 
agir muito pouco. Não se pode proibir as pessoas de viajar, não pode 
proibir essa decisão por se verem vantagens de ir para o exterior. É pre-
ciso buscar novos mercados. Os nossos mercados tradicionais entraram 
numa crise em 2008-2009, e essa crise econômica está demorando a 
passar. Portanto o fluxo de pessoas que recebíamos do exterior está di-
minuindo bastante em função da crise e das dificuldades econômicas 
que os países estão enfrentando.

Por outro lado, o Brasil demorou a enxergar os mercados emergentes. 
A partir da crise, foram os países em desenvolvimento que aproveitaram 
para crescer, e cresceram bastante. Somos hoje denominados os BRICS: 
Brasil, Rússia, Índia China e África do Sul. Brasil, China e Rússia, não 
necessariamente nessa ordem, têm os turistas que mais gastam em todo 
o mundo. Portanto nós estamos entre os três, e todos os três pertencem 
ao grupo BRICS. Os russos estão viajando por todo o mundo, abrindo 
novos mercados, estão dominando a República Dominicana, estão inva-
dindo Cuba, estão em todas as partes. Os indianos estão viajando muito, 
e os brasileiros estão praticamente em todos os lugares. Mas, quando 
nós pegamos o ranking dos vinte emissores nossos, nenhum dos BRICS 
está presente. Portanto, nós precisamos ter um olhar novo não apenas 
para os países dos BRICS, mas também para os tradicionais turistas que 
gastam, e gastam bem. E aqui eu citaria os canadenses, que vêm muito 
pouco ao Brasil, turistas que nós precisamos atrair, que gastam bem no 
mundo e que poderiam vir ao Brasil. Citaria ainda os países asiáticos – 
bastante os países asiáticos.
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Tive agora a oportunidade de comprovar, na reunião dos ministros de 
Turismo de língua portuguesa, o interesse que os angolanos, que viajam 
muito, têm em vir ao Brasil, principalmente para a terra do deputado 
Lúcio, que é a Bahia, onde eles se olham e se identificam fortemente com 
o Brasil. E há uma facilidade, porque eles têm uma linha da TAP que sai 
de Angola, sai também de Maputo e de Moçambique diretamente para 
Lisboa. E o que mais há é frequência de voo entre Lisboa e Brasil. Mas 
nós precisamos nos aproximar dos países de língua portuguesa, criar 
uma política consolidada e começar a atraí-los para o nosso país.

Agora, precisamos fomentar o turismo interno. Os brasileiros pre-
cisam viajar mais dentro do Brasil. Nós precisamos aproveitar a manu-
tenção do emprego, o crescimento da renda e, acima de tudo, um fator 
novo, demográfico, pouco falado, mas que é importantíssimo: é que a 
população brasileira está envelhecendo rapidamente e as pessoas estão 
tendo tempo e renda para viajar.

Esse é um fenômeno sobre o qual eu li outro dia em um artigo, que 
dizia que a população brasileira envelheceu em 20 anos o que a popula-
ção francesa levou 100 anos para envelhecer.

Aí nós vamos voltar com um programa do Ministério anterior, que 
fez muito sucesso, Viaja Mais Melhor Idade, destinado aos aposenta-
dos. Esse programa está retornando com financiamento ou do Banco do 
Brasil, ou da Caixa Econômica, ou de ambos. Há um cartão já que eles 
utilizam e que nós vamos utilizar. Vamos fazer isso na baixa estação. 
Vamos casar a passagem aérea com hotéis em pacotes turísticos com-
pletos, inclusive com passeios, e vamos fomentar, inicialmente, essas 
pessoas a recomeçarem a viajar na baixa estação, para manter uma boa 
ocupação dos nossos hotéis.

Temos um programa para os jovens também, em termos de aventura. 
O modelo de financiamento pode ser o mesmo ou pode ser um modelo 
de financiamento parecido com o Fies, para fugir daquela questão de se 
exigir uma garantia, um avalista, que nós superamos e discutimos tanto 
nesta Casa quando da análise do FIES.

E temos um programa para os trabalhadores. Nós estávamos bem 
avançados com o Ministério do Trabalho no sentido de usarmos um 
programa do trabalhador, com recursos do trabalhador, para que ele, 
durante o seu período de férias coletivas ou de férias normais, possa usar 
uma parte desse dinheiro para viajar também pelo nosso país.
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Temos a Copa de 2014. Na Copa de 2014, no conjunto dos Ministé-
rios dentro do GCOPA, o Ministério do Turismo tem uma participação, 
eu diria, normal. Nós estamos encarregados de criar acessibilidade para 
pessoas portadoras de deficiência, de construir os centros de atendi-
mento aos turistas nos aeroportos, nas rodoviárias, nos lugares de maior 
movimento nas cidades que vão sediar a Copa. Temos um programa de 
formação de mão de obra que também é de responsabilidade do Minis-
tério do Turismo.

Estou me esquecendo de alguma coisa? CAT, acessibilidade... Ah, 
sim! Sinalização turística, que é um aspecto apontado pelo turista es-
trangeiro, segundo pesquisas nossas, como uma das falhas do sistema 
turístico brasileiro.

Eles reclamam muito de que falta uma sinalização adequada, bilín-
gue, sobre os pontos turísticos que nós temos em nosso país. É, portan-
to, uma participação normal.

Eu costumo dizer: na hora em que o juiz apitar o fim do último jogo 
da Copa do Mundo, começa uma responsabilidade para o Ministério do 
Turismo, que é enorme e solitária – praticamente solitária. Nós preci-
samos manter nossas arenas em funcionamento e dando lucro. Esse é o 
principal desafio.

Outros países enfrentaram esse desafio. Alguns perderam, alguns 
ganharam, como a Espanha, que conseguiu, a partir da Copa do Mundo 
e das Olimpíadas, gerar um crescimento extraordinário do seu turismo 
e usar os equipamentos construídos para a Copa para isso; Alemanha, 
que consegue usar o seu parque olímpico, o seu estádio olímpico, man-
tê-lo em funcionamento o ano inteiro, dando lucro. 

Mas não há retorno dos investimentos da Copa a curto e a médio 
prazos. O retorno se dá a longo prazo. E, aí, é tarefa do Ministério do 
Turismo conseguir que o país receba um número altamente significati-
vo de viajantes, que tenha a parte de shows musicais a encher as nossas 
arenas. Enfim, este é o principal desafio que nós temos: criar, a partir da 
visibilidade que o mundo está nos dando, dos eventos que vamos sediar, 
que não são poucos, pois, além dos esportivos, que vão até 2016, temos 
agora um novo desafio, que é tentar trazer ao Brasil a Exposição Mun-
dial de 2020 para a cidade de São Paulo. É aproveitar a forma como o 
mundo vai nos olhar, é aproveitar essa oportunidade e trazer e consoli-
dar uma política de turismo definitiva para o nosso país.
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Quais são as oportunidades da Copa para o turismo? Nós já estamos 
corrigindo um pouco essa previsão, mas estamos esperando entre 600 
mil e 650 mil turistas estrangeiros durante a Copa do Mundo. Teremos 
3 milhões ou um pouquinho mais de brasileiros, durante o mesmo perí-
odo, viajando pelo país.

A Copa das Confederações agora vai ser um evento eminentemente 
brasileiro. Mais de 98% dos ingressos foram vendidos para brasileiros 
no entorno de no máximo 200 quilômetros. Nós praticamente não tere-
mos turistas estrangeiros durante a Copa das Confederações. Mas isso 
nos dá a ideia do despertar dos brasileiros durante o período da Copa 
do Mundo. Portanto, o número de brasileiros poderá superar até esse 
número com que nós trabalhamos como estimativa, além dos nossos 
colegas de fronteira, dos países que fazem fronteira com o Brasil, todos 
apaixonadíssimos por futebol e que, provavelmente, poderão superar as 
nossas expectativas. Refiro-me aos argentinos, aos uruguaios, aos para-
guaios, aos chilenos, aos colombianos, que poderão vir em número bem 
maior do que aquele que nós estamos aguardando.

Estamos investindo 33 bilhões de reais em infraestrutura: mobilida-
de urbana, reforma de aeroportos, estádios, etc., etc.

Estamos absolutamente convencidos de que aquele impacto econô-
mico potencial desse investimento não se dá a curto prazo. Muitas ve-
zes, nem a médio prazo. O retorno se dá a longo prazo.

Vamos gerar 710 mil empregos.
Portanto, aqueles são os números.
E o que nós estamos fazendo? Eu já disse um pouco a V.Exas. sobre a 

preparação para a Copa do Mundo.
De um lado o Pronatec Copa.
Aqueles 390 milhões de reais são quase integralmente pagos pelo 

Ministério da Educação dentro do programa Pronatec. Nós fizemos um 
apêndice e criamos o Pronatec Turismo nas suas versões para quem está 
empregado e para quem está desempregado.

Nossa meta, até 2014, é treinar 240 mil pessoas. Hoje eu tive uma 
reunião com o meu secretário, Dr. Fábio Rios, e ele me falava da geração 
de novas oportunidades, de novas vagas que estão sendo ofertadas pela 
rede do MEC, que oferece vagas para nós, dando-nos uma tranquilidade 
de que atingiremos efetivamente esse número de 240 mil pessoas.



23

Na parte de acessibilidade, sinalização e Centro de Atendimento aos 
Turistas, nós já colocamos 116 milhões de reais. Isso é o que compete ao 
Ministério na matriz financeira que nós temos para as 12 cidades-sede. 
Financiamos, inclusive, os projetos. A maioria das cidades sequer tinha 
projetos para isso. Nós financiamos. Está um pouco atrasado o início da 
execução dessas obras. 

Eu faço até um apelo aos deputados que representam as cidades que 
vão sediar a Copa, para que incentivem os prefeitos a acelerar a solici-
tação de recursos. Repito: esses recursos estão à diposição, desde junho 
do ano passado, na Caixa Econômica Federal. Nós temos feito reuniões 
cotidianas; o Fábio viaja; eu compareço; viaja toda a turma do Ministé-
rio pelo GCOPA ou sozinha; incentivamos; mostramos. Na verdade, são 
projetos complexos.

São projetos complexos, e eu devo dizer aos senhores que são pro-
jetos que precisam ser acelerados para que estejam todos prontos no 
período da Copa do Mundo – todos eles. São dificuldades que estão sen-
do vencidas e, eu diria, são dificuldades naturais, mas precisam de uma 
animação permanente para que tenhamos tudo pronto e tudo certo du-
rante o período da Copa do Mundo.

Temos mais 84 milhões de reais dentro da mesma matriz, para as 
mesmas oportunidades. Mas esse é o recurso de 2013, que eles ainda 
não acessaram porque não concluíram, alguns, a parte de licitação da-
quele recurso inicial, de 116 milhões de reais, para começarem a execu-
tar os recursos de 2013.

Hoje o Ministério do Turismo tem uma prioridade absoluta: infra-
estrutura, que é criar as condições de infraestrutura básica para que o 
turismo brasileiro possa desenvolver-se.

Nós temos uma capilaridade enorme. Noventa por cento dessa capila-
ridade, que vem de um período de 2003 – são os dados que eu vou mos-
trar –, das emendas parlamentares. Foram os deputados e os senadores 
que, ao longo de todos esses anos, colocaram uma obra de infraestrutura 
em quase 3.800 municípios brasileiros. Nós já aplicamos, de 2003 a 2011, 
mais de 10 bilhões de reais em investimentos de obras, repito, em mais 
de 3.400 municípios brasileiros, o que representa um volume de mais de 
7.500 contratos em andamento na Caixa Econômica Federal.

Quero aqui revelar um dado. Tão logo chegamos, nossa responsa-
bilidade era facilitar a vida do deputado, pois eu também o sou, e sem-
pre vivi as dificuldades que tinha um parlamentar para, junto à Caixa 
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Econômica, obter informações sobre a emenda que destinava ao seu 
município. Criamos um sistema de monitoramento, incialmente in-
terno, para uso nosso, para controle nosso, para permitir um diálogo 
aberto com o deputado. Sentávamos à mesa, eu colocava o sistema e 
conversávamos não em cima de hipóteses, mas em cima da realidade. 
Esse sistema permite, inclusive hoje, que se chame a Caixa Econômica 
à atenção para determinadas ações que estão demorando, que a Caixa 
Econômica está custando a pagar. 

Portanto, hoje a Caixa tem também o controle do Ministério, da mes-
ma forma como ela é executora, pelo Ministério, dos nossos recursos. 

Tenho muita satisfação e orgulho de dizer que esse sistema está dis-
ponibilizado para todo o cidadão brasileiro. Todos os senhores, a partir 
do gabinete, poderão acompanhar toda a execução orçamentária do Mi-
nistério do Turismo na realização de obras em todos os estados e muni-
cípios. Transparência absoluta, total e irrestrita, não é preciso senha, não 
há nenhum tipo de dificuldade para acessar os nossos dados. Peço que 
cada vez mais os senhores acessem esse sistema, que nos ajudem nesse 
processo de nos informar sobre a obra que está atrasada, que a Caixa 
não pagou, que tem medição e a Caixa não paga, qual obra é necessária 
para o município, enfim, de estabelecer esse diálogo permanente entre 
o recurso público que está sendo aplicado e o resultado para o turismo.

Sr. Presidente, deputado Romário, V.Exa. teve oportunidade de ver 
a transparência absoluta desse sistema que está à disposição de todos. 

Estamos abertos a receber contribuições, críticas, enfim, tudo aquilo 
que possa aperfeiçoar o nosso sistema. 

Agora vem uma parte que o pessoal diz que é choro de parlamentar, 
mas eu queria compartilhar com os senhores que sempre me apoiaram. 
Trata-se da visão da execução orçamentária do Ministério do Turismo. 
Eu pedi que fosse feita uma comparação entre 2010 e 2011 para os se-
nhores terem ideia dos recursos de que dispõe o Ministério do Turismo. 

Sr. Presidente, peço licença para ficar em pé, porque além de ser mí-
ope, sou baixinho e estou com certa dificuldade para ver as imagens. 

Vou mostrar na tela algumas coisas muito rapidamente. 
Em 2010, nós tivemos 2 bilhões e 282 milhões de reais de recursos 

a serem executados. A cor azul mostra o limite e a cor amarela mostra 
aquilo que nós empenhamos dentro do limite. Em 2010, nós tivemos uma 
execução de 92,7%; em 2011, um dado a acrescentar, o Ministério do Tu-



25

rismo teve 1 bilhão a menos do que em 2010 de limites e de recursos para 
executar. Um bilhão, num Ministério pequeno, é algo significativo. Foi 
executado 96,9%; eu substituí o deputado Pedro Novais no final de setem-
bro. O grosso disso aqui deu-se mesmo nos meses de outubro, novembro 
e dezembro. E, mesmo assim, houve uma execução razoável de 96,9%. 

Em 2012, tivemos ainda um pouco menos de limite que havíamos 
tido em 2011, bem menos do que tivemos em 2010, e a execução orça-
mentária do Ministério chegou a 98,1%. Eu diria aos senhores, muito 
mais, porque alguns contratos a Caixa Econômica devolveu no final do 
ano, senão nossa execução teria sido basicamente de 100%.

Então, nós melhoramos extraordinariamente a execução. Foi um 
compromisso que havíamos assumido – quero aproveitar a oportuni-
dade para dividir isso com a minha equipe – eu sou um ministro que 
descentralizo e descentralizo mesmo. Não há nenhum problema – meus 
secretários atendem parlamentar. Às vezes, estou ocupado com outras 
funções e o atendimento que eles fazem permitem que eu continue fa-
zendo determinadas coisas que só o ministro pode fazer. Assim, nessa 
conciliação interna que temos, conseguimos esse resultado que foi mo-
tivo de orgulho para todos nós. 

Esta é a execução orçamentária de 2012, comparativamente a 2010, 
a 2011 e a 2012. Em 2010, a parte amarela corresponde a investimento; 
a parte azul corresponde a custeio. Aqui estão incluídos os eventos e 
as despesas internas do Ministério. Houve uma execução de custeio de 
32% e 68% de investimento. Em 2011, 34% de custeio e 66% de investi-
mento. Em 2012, reduzimos o custeio – aquilo que era despesa interna 
do Ministério – para 25%, e aumentamos a aplicação para infraestrutu-
ra, que é o que interessa na verdade, para 75%. 

Fizemos uma inversão, melhoramos a nossa execução, o nosso de-
sempenho orçamentário e concentramos naquilo que era realmente o 
objetivo e que tem de ser o objetivo do Ministério. A política de turismo 
do Brasil se faz com obras de infraestrutura. Nós precisamos criar uma 
infraestrutura para o país. E, por conseguinte, foi clara a nossa opção. 
Esse foi o objetivo que a equipe toda perseguiu, e chegamos ao final do 
ano com o prazer e a felicidade de termos executado 75% dos nossos re-
cursos em investimentos e termos reduzido o custeio para 25%. 

Este aqui é outro desafio, desafio que eu vivi como parlamentar e que 
levei essa ideia para dentro do Ministério. Quantos de nós chegávamos 
ao município alegres: “Prefeito, gostou da minha emenda?” “Foi ótimo! 
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Me deu uma emenda, etc. O senhor me deu uma emenda e quebrou o 
empreiteiro, me deixou mal perante a população, porque a obra está pa-
rada, porque o empreiteiro começou a fazer a obra e agora a Caixa não 
paga, ele não tem como prosseguir a obra e eu estou carregando nas cos-
tas o ônus de ter trazido essa obra para o município.” 

Então, aquele gol, deputado Romário, que nós achávamos que estáva-
mos fazendo a favor, na verdade, não foi. Estávamos levando uma bola 
pelas costas, porque aquela emenda virou um problema muito sério para 
o parlamentar, e a cobrança foi muito grande.

Desde o primeiro dia em que cheguei ao Ministério eu falei o seguin-
te: “Fora as emendas, que são sagradas, eu desejo dinheiro para pagar o 
que eu estou devendo. Eu não quero dinheiro novo para inventar nada 
novo. Quero dinheiro para pagar o que nós estamos devendo.” Havia obra 
cem por cento concluída, há mais de 1 ano, que o empreiteiro não tinha 
visto a cor do dinheiro – concluída há mais de 1 ano!

Portanto, nossa prioridade foi pagar para trás, regularizar os paga-
mentos, restabelecer a credibilidade do Ministério, e conseguimos: pa-
gamos 1 bilhão e 102 milhões de reais – 83%. Não devemos a ninguém, 
nem à Caixa Econômica, que nos cobra uma taxa para operar os nossos 
contratos. Pagamos a todo mundo. Quando os senhores abrirem o siste-
ma de monitoramento, vão verificar que a concentração de pagamento 
se dá exatamente no ano de 2012. Essa foi efetivamente uma vitória. 
Atualizamos tudo. 

Hoje o prefeito pode chamar o empreiteiro e dizer: “Ganhe a licita-
ção e toque a obra, porque o dinheiro está garantido.”

Muitas vezes, também, o pequeno empreiteiro só tinha como escritó-
rio a pasta dele, tinha de começar a obra, pedir a primeira medição, que 
demorava, receber o primeiro dinheiro para dar ritmo à obra. 

O Ministério, antes mesmo da portaria que determinou que devería-
mos depositar 50% das emendas da programação que fossem abaixo de 
750 mil, nós começamos a fazer isso com a Caixa Econômica para fa-
cilitar a vida daqueles que estavam executando as obras. Em dezembro, 
para tudo aquilo que estava com contrato assinado em condições, nós 
depositamos os 50% correspondentes ao valor da obra. 

Portanto, essa também foi uma grande vitória. Estamos zerados. Não 
devemos a ninguém. Estamos zero. Essa execução está perfeita e vamos 
começar o ano sem nenhuma reclamação – nem da Caixa, que é o agen-
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te executor, que tinha mais de 36 milhões para receber do Ministério 
por serviços prestados, nem dos empreiteiros, prefeitos e deputados. As 
obras foram todas executadas, medidas e pagas de acordo com o solici-
tado pela Caixa Econômica.

Agora vem o choro. Essa execução gerou uma credibilidade, e essa 
credibilidade trouxe a seguinte situação que eu tenho hoje e quero com-
partilhar com vocês: nós abrimos o nosso sistema por 15 dias. Estou me 
referindo aqui à programação. Não tem nada a ver com emendas. Isso é a 
programação do Ministério. Recebemos R$ 12.771.643 bilhões de propos-
tas, e nós dispomos, caso não haja nenhum contingenciamento, de R$ 139 
milhões para o atendimento desses R$ 12 bilhões que nós recebemos de 
propostas em 15 dias. Isso não nos assusta, mas pede solidariedade. 

Nós precisamos criar meios e mecanismos para que esses recursos 
aumentem e, juntos, definir critérios de atendimento. É impossível fazer 
o atendimento se não tivermos critérios do que será prioritário e do que 
não será prioritário. Longe de ser apenas uma preocupação, chororô – 
isso não existe – isso aqui é uma demonstração de confiança das pessoas 
de que, no Ministério, as coisas acontecem. Daí a razão dessa demanda 
que se repete inclusive em eventos na chamada pública.

Sr. Presidente, deputado Romário, eu peço que, junto com a Comissão 
de Turismo, criem-se meios e maneiras para que possamos financiar uma 
parte dessa demanda. Estamos diante de grandes acontecimentos esporti-
vos e precisamos, efetivamente, criar condições para obter mais recursos.

Vejam: nós estamos apoiando as 12 cidades-sede. Fizemos um tra-
balho para aquelas cidades que estão próximas das cidades-sede e que 
fatalmente serão visitadas pelos turistas que vão às cidades-sede. Eles 
vão ter um tempo ocioso grande e vão precisar deslocar-se. O turista 
anda. Está provado nas pesquisas.

Aquela cidade que não é sede, mas está próxima à cidade-sede mere-
ce um CAT, um Centro de Atendimento ao Turista, para ele chegar à ci-
dade e saber onde está, onde come, onde dorme, enfim, ter informações.

Considerando tanto a distância rodoviária quanto a aérea, nós sele-
cionamos 185 cidades em que nós gostaríamos muito de fazer um aten-
dimento. Queremos dar alguma coisa para essas cidades, seja um CAT, 
seja uma sinalização turística etc. e tal. Isso fatalmente deveria ser feito 
com um pouco desse recurso. Nós precisamos fazer crescer esse recurso 
para ter um equilíbrio na distribuição desse dinheiro.
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Aqui estão os eventos. Nós fizemos um chamamento público para 
eventos, para dar oportunidade a quem tem um evento importante, reli-
gioso ou não, na sua cidade. É para aqueles que não têm oportunidade de 
chegar até o Ministério para pedir um apoio para sua festa. Abrimos um 
sistema de chamamento público. Recebemos 715 propostas. A soma de 
todas as propostas é de 127 milhões, e a nossa dotação é de 12 milhões 
para atender a 127 milhões, o que vai nos levar a ter critérios talvez até 
rigorosos, seletivos, para que possamos fazer esse atendimento.

Fizemos um chamamento específico para o turismo religioso, que é 
algo que cresce muito no nosso país, que atrai um mundo de turistas, 
principalmente das fronteiras próximas aos municípios. E precisamos 
fazer um chamamento para o São João, que é uma grande festa, não 
apenas no Nordeste brasileiro. Em quase todas as cidades brasileiras nós 
vamos ter eventos de São João. Precisamos aproveitar o período da Copa 
das Confederações para mostrar ao mundo o São João que se faz no 
Brasil. Estamos alinhados com a Embratur. Vamos trabalhar juntos com 
a Embratur nessa divulgação, mas eu tenho também esse problema: eu 
estou com 715 propostas que custam 127 milhões e tenho 12 milhões no 
Orçamento para fazer esse atendimento. 

No que se refere aos senhores, muito obrigado. 
As emendas individuais foram estimadas em 859 milhões; as emen-

das de bancada, em 854 milhões; as emendas de Comissão, em 212 mi-
lhões. Nós temos, portanto, um total oriundo da ação dos senhores e 
das senhoras de quase 2 bilhões de reais para execução no Orçamento 
deste ano.

O nosso compromisso é que, feito o caminho normal da emenda, 
chegando ao Ministério, essa emenda será empenhada e liberada. Essa é 
a situação com relação ao Orçamento de 2013.

Espero não ter cansado os senhores e espero ter sido objetivo nas 
explicações que dei. Muito obrigado.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Romário) – Muito obrigado, minis-
tro, pela explanação.

Encerrada a exposição, passaremos aos debates. Como eu sou autor 
do requerimento, farei as perguntas e sairei para votar, porque está ha-
vendo votação nominal. 

Há o total de 11 inscritos. Posso sugerir que façamos três grupos: 
quatro, quatro e três. O ministro responde a um grupo de quatro, depois 
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mais quatro fazem perguntas e depois mais três. Mais alguém? Agora 
somos 12. Vamos fazer assim, então?

Ministro, eu começarei com as perguntas, que serão bem rápidas e 
objetivas, espero.

Qual é a atuação direta do Ministério frente à desgastante realidade 
do transporte aéreo brasileiro e dos aeroportos e como reduzir os preços 
das diárias da rede hoteleira?

No último dia 9, o Distrito Federal anunciou a redução de 25% para 
12% de ICMS no combustível de aviação do DF para beneficiar a cadeia 
produtiva do turismo. Rio de Janeiro e Minas também já tinham feito o 
mesmo. A iniciativa é para diminuir a tributação e aumentar os benefí-
cios da desoneração, aumentando também a competitividade do turis-
mo nacional. Essa redução de impostos vai refletir também no bolso do 
consumidor ou só vai agradar às empresas aéreas?

O Ministério tem planos para estimular a iniciativa das tarifas para o 
consumidor interno e estrangeiro para evitar o que ocorreu na Rio+20, 
quando as taxas alcançaram patamares absurdos? Quais são esses 
planos?

O presidente da Embratur, Flávio Dino, declarou recentemente que 
houve uma alta de até 79% no valor médio das tarifas hoteleiras cobra-
das nas cidades-sede da Copa das Confederações. Ele anunciou que seria 
constituído em março deste ano um grupo formado entre o Executivo, o 
setor privado e o Congresso Nacional para discutir e verificar os preços 
das diárias. Já houve algum resultado?

O que o Ministério está fazendo ou planeja fazer para melhorar as 
condições do turismo interno, visto que hoje está muito mais barato ir 
para fora do país do que viajar dentro do próprio Brasil?

Tendo em vista a qualificação de mão de obra no Brasil, que é bas-
tante deficitária – no turismo não é diferente –, quais as ações propostas 
por esse Ministério para suprir essa deficiência?

E, para terminar, alguns dados sobre o número de estrangeiros que 
virão ao Brasil para a Copa das Confederações começaram a ser divul-
gados. Em Recife, por exemplo, serão só 2% do número total – este é 
um momento em que os europeus estão de férias, inclusive. Gostaria de 
saber do senhor se esse fato surpreende o Ministério e se o Ministério ti-
nha alguma expectativa quanto ao número de turistas estrangeiros para 
este período e qual seria.
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Essas são as minhas perguntas.
Vou passar a presidência agora para o deputado Afonso Hamm, por-

que vou votar. Mas já voltarei.
Agora ouviremos o deputado Valadares Filho.
O SR. DEPUTADO VALADARES FILHO – Sr. Presidente Afonso 

Hamm, eu fiz aqui uma troca com o deputado Benjamin Maranhão, e 
ele vai fazer logo as perguntas. Logo após, eu falarei.

O SR. DEPUTADO BENJAMIN MARANHÃO – Sr. Presidente 
Afonso Hamm, quero saudar o ministro, deputado Gastão Vieira; sau-
dar o Fábio, secretário de Infraestrutura e, em seu nome, todos os de-
mais que compõem o Ministério do Turismo; e quero externar algumas 
preocupações minhas.

A primeira preocupação é em relação ao turismo externo e foi tam-
bém manifestada pelo deputado Romário: há um desequilíbrio entre o 
número de turistas que nós estamos mandando para o exterior e o que 
estamos recebendo.

Eu pergunto ao ministro, em relação aos países integrantes do BRICS, 
se já há alguma estratégia traçada – se bem que a promoção do turismo 
cabe à Embratur, não é uma execução direta do Ministério –, se há uma 
política voltada para a atração desses turistas. Os chineses são conhe-
cidos no mundo inteiro como turistas gastadores, os russos da mesma 
forma, além dos coreanos e outros asiáticos que costumam gastar muito 
no seu destino turístico, até mais do que os europeus.

Vejo também com preocupação a qualidade do turista que nós re-
cebemos no Brasil. Essa imagem sensualizada do Brasil muitas vezes 
se associa, no imaginário do europeu, ao turismo sexual. E não é só um 
problema em relação ao crime mesmo de incentivo à prostituição e à 
exploração sexual de mulheres e até de crianças, mas também é um pre-
juízo econômico, porque é um turista de péssima qualidade, que não 
consome, e que só afasta as famílias. Há uma preocupação nossa, real-
mente, em relação a isso, não só à questão dos direitos humanos, mas 
também à questão econômica.

Eu quero aqui também transmitir uma preocupação dos prefeitos. 
Nós já colocamos no Ministério emendas extremamente sofridas, o que 
realmente movimenta a parte de investimentos do Ministério. Enquan-
to o ministro tem 139 milhões para investimentos – foi o que veio do 
Executivo como proposta orçamentária e permaneceu na Comissão de 
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Orçamento –, as emendas parlamentares, sejam de Comissões, de ban-
cadas ou individuais, dão quase 2 bilhões. O que mantém realmente o 
investimento do Ministério são essas emendas.

Mas existe uma taxa da Caixa Econômica Federal, para administra-
ção, para acompanhamento dos contratos, que é uma forma de penali-
zar os municípios. Existe um aumento da contrapartida em decorrência 
disso. Ultimamente, eu estive acompanhando reuniões com uma série 
de prefeitos, e a contrapartida mais do que dobra, em relação ao que 
seriam os limites estabelecidos pelos contratos. Mas o que se efetiva ver-
dadeiramente, quando se vai apresentar o projeto, seja por exigência da 
Caixa Econômica... Às vezes, nós colocamos uma emenda de 300 mil, de 
500 mil, de 600 mil, o que seja, e o projeto aprovado na Caixa aumenta 
50 mil, 40 mil em relação a isso. Além disso, ainda há uma redução: se a 
emenda é de 300 mil, não chegam os 300 mil na ponta, porque a taxa de 
administração da Caixa é descontada, não de outra dotação orçamentá-
ria, mas daquela específica que foi para o município. Há uma preocupa-
ção nossa em relação a isso.

Quero dizer também da minha preocupação em relação à queda orça-
mentária dos recursos do Ministério, que efetivamente ocorreu de 2010 
para 2012. Isso é um verdadeiro contrassenso. Nós tivemos visita ontem, 
ministro, no Estádio Nacional Mané Garrincha, em Brasília, e o secretário 
da Copa, responsável por isso, disse claramente que já foram investidos 
1 bilhão e 202 milhões de reais no estádio e que ainda vão gastar mais 
300 milhões. E nós temos, para a infraestrutura turística do Brasil todo, 
no ano de 2012, um investimento de 885 milhões de reais. Então, isso é 
um contrassenso em relação à política brasileira voltada para o turismo. 
Como nós vamos fazer turismo sem infraestrutura e sem orçamento para 
gastar? E, principalmente, como vamos dar capilaridade a isso?

Eu tenho uma preocupação também – está aqui o deputado Valada-
res, que comunga da mesma preocupação – em relação às cidades que 
não são sede da Copa, como é o caso de João Pessoa, de Aracaju e de 
outras. São os primos pobres desse pacote de investimentos. Então, mi-
nistro, nós precisamos ter nossa atenção voltada para essas cidades.

Eu estive com o prefeito de João Pessoa, em seu gabinete – não es-
tou fazendo uma cobrança, mas apenas um lembrete. Na cidade de João 
Pessoa, já foi aprovado um projeto para a construção de um dos centros 
de treinamento das seleções que virão para a Copa do Mundo, inclusive 
com um investimento já autorizado no Ministério do Esporte, no valor 
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de 2 milhões e meio, para adequação do centro de treinamento. Agora 
nós precisamos da sinalização. Fábio me ligou esta semana e me deu a 
boa notícia de que a parte do Pronatec já foi liberada para João Pessoa. 
Agradeço muito por isso, ministro, mas nós precisamos da sinalização 
turística, dos centros de atenção ao turista e desses pequenos investi-
mentos que possam ser feitos pelo Ministério, tanto para João Pessoa 
como para Aracaju e outras cidades, que não são sede, mas vão ter au-
mento do turismo.

Quero falar ainda de outra preocupação. Não sei se essa questão vem 
da CGU ou do TCU, mas está havendo uma série de dificuldades na 
aprovação de projetos de algumas obras de pavimentação, na Caixa Eco-
nômica e no Ministério. Muitas vezes são pequenos destinos turísticos, 
até destino turístico religioso, que, no Nordeste, é muito forte. Às vezes, 
não é um grande atrativo nacional, mas é um atrativo local, e também é 
turismo, há geração de emprego e renda e precisa ser feito.

Eram essas as minhas considerações.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Afonso Hamm) – Obrigado, 

deputado Benjamin Maranhão.
Quero fazer aqui uma manifestação, agradecer a presença do prefei-

to Cláudio Vitória, do município de Capão do Leão, ao lado de Pelotas, 
Zona Sul, que está acompanhado do secretário de Obras, Urbanismo 
e Meio Ambiente, Alex Quevedo, e agradecer também a presença do 
prefeito de Arroio Grande, também na Zona Sul, e do secretário de Pla-
nejamento, Ivan.

De imediato, passamos a palavra ao nosso 1º vice-presidente, 
deputado Valadares Filho, que deveria estar aqui presidindo.

O SR. DEPUTADO VALADARES FILHO – Sr. Presidente, estamos 
muito bem representados com V.Exa. aí presidindo os trabalhos.

Quero cumprimentar o Sr. Ministro Gastão Vieira e agradecer-lhe 
pela presença; cumprimentar os queridos colegas parlamentares que fa-
zem parte desta Comissão; cumprimentar os funcionários da Comissão 
e também a equipe do Ministério do Turismo que acompanha o minis-
tro nesta audiência Pública, em nome do Dr. Fábio e de Carlos Henrique, 
pessoas que sempre têm a sensibilidade de ajudar os estados e municí-
pios brasileiros e que tão bem atendem todos os parlamentares que lá 
vão em busca de recursos para as suas cidades.
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Sr. Ministro, inicialmente, queria parabenizá-lo pela bela explanação 
que V.Exa. acaba de fazer sobre a realidade do turismo local e do turis-
mo internacional. Foram muito felizes as colocações feitas por V.Exa., e 
serei bem objetivo nos questionamentos, nas perguntas que irei fazer. 

A primeira pergunta que irei fazer é sobre o que V.Exa. disse à revista 
ISTOÉ recentemente. V.Exa. disse que, finalmente, nós tínhamos con-
seguido entrar na pauta econômica do governo. V.Exa. colocou na sua 
explanação uma dificuldade relacionada ao orçamento do Ministério.

Então, eu acho que seria uma grande oportunidade, já que definitiva-
mente, dito por V.Exa., nós entramos nessa pauta econômica, nós poder-
mos nos somar, todos juntos, não só o Congresso Nacional, não só a boa 
vontade de V.Exa. e de sua equipe, mas a sensibilidade também de quem 
toma conta das finanças do governo federal, para realmente colocar isso 
como uma prática e aumentar ainda mais os recursos de investimentos 
de programação para o Ministério.

Como V.Exa. mesmo falou, foram mais de 12 bilhões de reais coloca-
dos através da programação, quando V.Exa. tem disponíveis 139 milhões 
de reais. Ou seja, muito pouco poderá ser atendido com esses recursos.

Então, eu queria saber de V.Exa. quais são as perspectivas reais, atra-
vés desse fortalecimento, de entrarmos na pauta econômica e podermos 
aumentar essa quantidade de recursos e atender essas propostas coloca-
das no Ministério.

Um segundo questionamento. Nós teremos, através desses eventos, 
uma grande oportunidade de vender o país lá fora, mas nós temos gar-
galos e problemas a serem enfrentados, inclusive muitos deles colocados 
por V.Exa., como o custo do turismo interno, que sem dúvida faz com 
que o estrangeiro também pense duas vezes em retornar ao Brasil no 
futuro. E nós temos a oportunidade de divulgar o país neste momento. 
Então, V.Exa. já pode pincelar mais ou menos aquilo que seria neces-
sário em relação a isso para que nós pudéssemos melhorar o custo do 
turismo interno?

Há também uma questão importante que já tem sido colocada. Houve 
um fato recentemente nos Estados Unidos, naquele evento de atletismo 
em Boston, onde houve aquele atentado. É a questão da segurança pública.

No que o Ministério do Turismo pode intervir junto ao governo 
federal, junto às entidades que têm essa responsabilidade em relação à 
segurança pública, para que nós tenhamos a possibilidade de, dentro 
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disso, não só ter a segurança pública como prioridade para os nossos 
atletas mas também para os turistas que estarão aqui em nosso país e 
também para a nossa própria população?

Nós tivemos uma declaração do ministro das Relações Exteriores re-
centemente dizendo que o Brasil está se preparando para ter essa tran-
quilidade em relação a esses eventos. Eu queria ouvir de V.Exa., dentro 
do Ministério do Turismo, aquilo que tem sido feito, aquilo que tem sido 
preocupante para V.Exa. e para sua equipe.

O último questionamento é em relação ao incentivo ao turismo para 
a juventude. Nós sabemos que em muitos países da Europa, em muitos 
países do mundo, quando um jovem termina o ensino médio, a high 
school, é incentivado pelo governo a conhecer outras culturas, a viajar 
pelo mundo, até para poder aprimorar o seu próprio ensinamento, na-
quilo em que ele se formou no ensino médio.

Pergunto a V.Exa. se o Ministério tem algum pensamento ou incen-
tivo ao turismo para a juventude, se tem alguma questão relacionada a 
isso, se existe algum programa específico, se existe alguma perspectiva. 
Então, era esse o último questionamento relacionado ao incentivo ao 
turismo para a juventude.

No mais, parabenizo o trabalho de V.Exa., um colega nosso, par-
lamentar, que tem exercido esse papel extremamente importante no 
momento ímpar que o país vive, com grandes eventos esportivos pela 
frente. V.Exa. tem representado muito a Casa e o povo brasileiro na Es-
planada dos Ministérios. Parabéns a V.Exa. e a toda a sua equipe.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Romário) – Antes de passar a pa-
lavra ao próximo orador, deputado Wilson Filho, gostaria de chamar 
para compor a Mesa o secretário executivo do Ministério do Turismo, 
Sr. Valdir Simão.

Com a palavra o deputado Wilson Filho.
O SR. DEPUTADO WILSON FILHO – Sr. Presidente, deputado Ro-

mário, muito boa tarde. Boa tarde, ministro Gastão Vieira, companheiro 
e deputado do PMDB, meu partido. Boa tarde a todos os parlamentares 
e a todos os que fazem parte desta audiência. Boa tarde, Valdir Simão, 
secretário executivo do Ministério do Turismo.

Ministro, primeiro eu queria parabenizar a sua equipe. Eu acho que a 
sua explicação durante esta audiência mostra muito do novo Ministério 
do Turismo, que está à disposição do crescimento do Brasil. Nós real-
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mente constatamos que hoje o Ministério, se deve, deve pelo fato de as 
medições serem muito atuais, de hoje ou de ontem, porque, até semana 
passada, tudo, eu tenho certeza, já foi pago. O que era um gargalo muito 
amplo e muito forte presente na realidade do Ministério do Turismo 
eram os restos a pagar. E V.Exa. foi responsável por atualizar, junto com 
toda a sua equipe, Rodrigo, Fabio Mota e todos, esse problema. 

Mas eu venho aqui fazer um único questionamento. São muitos parla-
mentares que querem fazer questionamento em relação principalmente à 
realidade do Brasil e a de seus estados, mas eu quero me unir, em parte, ao 
questionamento do deputado Benjamin Maranhão, paraibano como sou 
eu, em relação a uma declaração que V.Exa. deu no último dia 12 e que foi 
divulgada pela Globo da Paraíba. O senhor falava que João Pessoa, capital 
da Paraíba, seria a cidade que teria o maior fluxo de turistas oriundos das 
cidades-sede dos eventos esportivos de 2013 e 2014, por João Pessoa estar 
entre duas sedes, Natal e Recife, além de receber turistas de Fortaleza e 
Salvador. Isso é verdade. João Pessoa está entre essas duas sedes e João 
Pessoa precisa muito da ajuda do Ministério do Turismo.

Então, o meu questionamento é muito direto: o que o Ministério do 
Turismo está fazendo para que isso realmente se concretize? Quais as 
obras que o Ministério do Turismo está promovendo na capital da Para-
íba, João Pessoa? E o que o Ministério do Turismo pensa em fazer ainda 
até a realização da Copa do Mundo, em 2014, no Brasil? 

Eu agradeço, presidente deputado Romário.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Romário) – Bem, como nós tínhamos 

combinado, o ministro responderá às perguntas deste primeiro grupo, 
e depois retomaremos com os ilustres deputados. Por favor, ministro.

O SR. MINISTRO GASTÃO VIEIRA – Eu vou começar responden-
do aos questionamentos do nosso presidente, deputado Romário. Ele 
fala da posição do Ministério com relação às passagens aéreas, diárias, 
tarifas de hotéis, esse aumento das diárias, enfim; depois sobre o turis-
mo interno, ação para mão de obra e a participação de estrangeiros na 
Copa das Confederações.

Na verdade, essa questão das passagens, presidente, e das diárias, 
tornou-se uma preocupação constante desde a realização da Rio+20. 
Ali, na realização da Rio+20, num certo momento, no Rio de Janeiro, 
as diárias dos hotéis subiram de uma forma exorbitante, requerendo 
do governo uma ação imediata, uma ação que se deu envolvendo vários 
órgãos do governo, Ministério da Justiça, Cade, Secretaria de Direito 
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Econômico, Embratur, Ministério do Turismo e – o que era importante 
também – membros do trade, aqueles que representavam os hotéis do 
Rio de Janeiro. E ali ficou muito claro que havia uma intermediação da 
empresa que havia ganho a licitação para contratar os hotéis, a dispo-
nibilidade de quartos para as delegações que nos visitavam. E havia um 
excessivo lucro.

Houve um entendimento – foi uma reunião tensa, eu confesso, em 
que o governo marcou a sua posição, mas houve um entendimento. E 
como não havia, naquele momento, vamos dizer, por parte dos hote-
leiros, uma intenção deliberada – havia ali um movimento de mercado 
muito forte –, as diárias caíram e, durante a realização da Rio+20, as 
coisas aconteceram nas variações de preços que, nos grandes eventos, 
normalmente se traduzem através do mercado em aumento de diária.

Com relação à Copa do Mundo, nós criamos um grupo, que é com-
posto pelo Ministério do Turismo – no caso, quem nos representa é o 
secretário Valdir Simão, que V.Exa. teve a gentileza de convidar para 
fazer parte da Mesa – e pelos membros do setor, portanto, os represen-
tantes dos hotéis. 

A Embratur recebeu a incumbência, isso vem desde a época da 
Rio+20, de monitorar, através de pesquisa, a variação dos preços dos 
hotéis, inclusive em dólar, comparando com aquilo que é cobrado no 
exterior. Nós temos tido uma rodada de conversas muito intensas. In-
clusive, já visitaram as cinco cidades da Copa das Confederações, as seis 
cidades, e o setor hoteleiro está acompanhando essa variação de preços. 

É claro que duas coisas têm que acontecer. Primeiro, no mercado 
competitivo, quando há uma demanda maior do que a oferta, há o mo-
vimento de elevação no preço das diárias. Brasília, neste fim de semana, 
em função de um congresso evangélico, teve todos os seus hotéis ocupa-
dos e ninguém conseguia vaga nos hotéis de Brasília. Então, há uma ele-
vação de preços. O que não pode haver é um abuso na cobrança desses 
preços. O governo está atento. Se houver um movimento abusivo – com 
a mais absoluta certeza o governo não vai intervir no mercado –, o go-
verno vai adotar providências para que essa situação não perdure e não 
permaneça. Mas sempre acontece esse movimento. Em Londres, esse 
movimento aconteceu. Numa conferência internacional sobre meio am-
biente que houve na Suécia, esse movimento também ocorreu. Agora, o 
que não pode haver é abuso. 
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E há outro fator: 60% das ocupações foram negociadas diretamente 
pela Fifa, através de uma empresa sua, com o setor hoteleiro – já con-
tratadas pela própria Fifa. Há um prazo em que eles poderão, os hotéis, 
devolver ao mercado aquilo que não for ocupado, mas essa é uma tarefa 
que está muito entre a Fifa e os hotéis que vão receber os turistas estran-
geiros que virão para a Copa do Mundo.

Então, nós estamos acompanhando, estamos conversando. Quero 
lembrar algumas coisas. Não podemos ser parciais. O setor hoteleiro 
está investindo muito nesse momento na construção de hotéis. Nós 
colocamos uma linha, via BNDES e outros agentes financeiros públi-
cos, à disposição do setor hoteleiro. Eles estão fazendo contratos para 
construção de novos hotéis e, com certeza, não desejarão ficar marcados 
como aqueles que estão exorbitando nos preços, porque, quando acabar 
a Copa do Mundo, eles vão ter que manter a ocupação.

Portanto, eu não diria que o setor hoteleiro como um todo está en-
volvido nesse procedimento de elevar os preços das diárias. Eu resumi-
ria dizendo ao senhor que o governo está absolutamente atento. Não há 
nenhuma intenção de intervenção no mercado, mas o governo dispõe de 
meios e de ações para impedir que as coisas ocorram dessa forma. 

Com relação às passagens aéreas, há uma enorme discussão. Eu su-
geriria a V.Exa. que aqui trouxesse não só os representantes das empre-
sas aéreas como também o nosso novo ministro da Aviação Civil, que 
é do nosso partido, Wellington Moreira Franco – já foi convidado – e 
fizesse uma discussão com relação ao problema das passagens aéreas, 
que é um problema que o Ministério acompanha com muita atenção, 
mas que não está na órbita de atuação do Ministério. Mas, como mi-
nistro, eu tenho uma opinião sobre a questão. Isso é uma concessão de 
serviço público, portanto, tem uma conotação diferente das diárias dos 
hotéis. O setor aéreo brasileiro informa continuadamente que o preço 
das passagens aéreas, ao longo do tempo, teve uma diminuição de 44%. 
Se você entra antecipadamente na Internet, você consegue a passagem 
por um preço razoável, e isso, na média, deu uma diminuição no valor 
das passagens, diz o setor aéreo. 

Mas, na verdade, nós temos recebido também, no Ministério, atra-
vés do conselho, comprovantes de coisas perfeitamente absurdas, como 
uma passagem Manaus/Curitiba/Curitiba/Manaus em torno de 9 mil 
reais. Então, eu acho que esse é um debate que a Comissão pode pro-
mover com os atores diretamente ligados ao assunto – Anac, Infraero, 
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Secretaria de Aviação Civil, Abear, que representa as empresas aéreas, 
enfim. É uma bela discussão que o Ministério do Turismo acompanha 
com muito interesse, porque, na verdade, o preço da passagem aérea 
impede a nossa tentativa permanente de aumentar o fluxo de turistas 
dentro do mercado interno brasileiro e a vinda de turistas do estran-
geiro para o Brasil. Mas fica aqui a nossa sugestão de que isso seja feito. 

Pois não, presidente.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Romário) – Só para registrar que 

será feito nesta Casa, no dia 15 de maio, um seminário onde serão con-
vidados todos esses órgãos que o senhor acabou de citar para que pos-
samos ter um pouco mais de conhecimento do que está acontecendo.

O SR. MINISTRO GASTÃO VIEIRA – Bom, diárias, tarifas. Tu-
rismo interno. A incorporação de uma parte importante da sociedade 
brasileira ao mercado de consumo é um dado absolutamente relevante 
para qualquer análise do futuro do turismo em nosso país. Essas pesso-
as passaram a consumir turismo, passaram a viajar. Eu não faria uma 
afirmação aqui de que essas pessoas estão viajando e fazendo turismo 
no sentido do que a gente entende que seja fazer turismo, mas a verdade 
é que essas pessoas estão viajando, e viajando muito pelo Brasil todo.

A manutenção do emprego e a manutenção da renda permitem tam-
bém que se possa vislumbrar, nesse mercado, uma possibilidade ampla 
de consumo de produtos turísticos por este país inteiro. O Brasil tem 
coisas impressionantes. 

Meu amigo Asdrúbal, que estava aqui ainda há pouco, sabe que o 
Círio de Nazaré, no ano passado, colocou 2 milhões de pessoas na rua. 
Fátima, que agora no dia 13 de maio tem a sua grande comemoração em 
Portugal, coloca no máximo 1 milhão, 1 milhão e 100 mil pessoas, e no 
Círio são 2 milhões de pessoas. Portanto, o turismo religioso brasileiro, 
só para citar um setor, tem uma quantidade enorme, uma possibilidade 
enorme, uma potencialidade enorme. 

O que é preciso fazer no Brasil? Precisamos aumentar a nossa compe-
titividade interna e precisamos, acima de tudo, ter certeza de que preci-
samos vencer algumas dificuldades tributárias. Em algumas delas nós já 
conseguimos avançar. Por exemplo, já fizemos a desoneração dos hotéis. 
Os hotéis tiveram uma vantagem muito grande, os resorts também, na 
desoneração da sua folha de pagamento. Isso também aconteceu recente-
mente com as empresas aéreas. Elas estão todas apresentando um balanço 
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negativo, mas receberam do governo uma desoneração que foi extrema-
mente importante e muito alta do ponto de vista de renúncia do Tesouro.

Agora mesmo, para parques temáticos, seis itens, importação sem 
similar nacional, foram isentos de pagamento de tributos, que também 
é um incentivo que o governo deu para aumentar essa competitividade. 
Nós estamos aproveitando o Siscoserv, que é um sistema que faz regis-
tro de todas as operações de serviços feitos no exterior ou por estrangei-
ros no Brasil, e pensando nessa lei ótima que a Câmara aprovou, que faz 
a discriminação na nota fiscal dos itens de despesas feitas pelo turista 
no Brasil, para considerar isso algo de comércio exterior, trazendo tam-
bém as vantagens que normalmente se dão para as mercadorias, para as 
exportações e para as importações.

Precisamos incentivar – acho que foi o deputado Valadares que me 
perguntou – o turismo de jovens, fazendo financiamento; o turismo de 
idosos, fazendo financiamento. Agora, temos de diminuir o custo inter-
no do turismo brasileiro, que, efetivamente, ainda é muito alto, o que, 
com certeza, é um impedimento para que possamos ter um avanço rápi-
do no turismo brasileiro, interno e externo.

Ação para mão de obra. É evidente que o que nós temos – cursos de 
160 horas – são cursos pontuais para a Copa do Mundo, para aqueles 
que estão desempregados no mercado, que tem alta rotatividade. O setor 
de turismo, com salário baixo, perde muita gente para o setor de cons-
trução civil. Nós precisamos ter algo mais musculoso, algo definitivo, 
uma formação consolidada tão logo tenhamos o término desses eventos.

A ideia, presidente Romário, em que estamos trabalhando neste mo-
mento é de intercâmbio com Portugal. Eu estive em Portugal há duas 
semanas. Portugal tem uma longa tradição de escolas de hotelaria – es-
colas de altíssimo nível. As pessoas lá são normalmente bem formadas, 
não apenas no aspecto do turismo: elas são bilíngues, falam mais de 
uma língua. Lá há um imenso desemprego a ameaçar os jovens. Então, 
nós estamos fazendo intercâmbio. Pretendemos encaminhar alunos do 
último ano do curso de turismo das escolas brasileiras para um período 
de estágio em Portugal e, nesse período de grandes eventos, com novos 
hotéis sendo inaugurados, trazer alunos portugueses para fazer estágio 
em hotéis e restaurantes brasileiros. Será um intercâmbio na linha do 
Ciência sem Fronteiras que, com certeza, vai dar uma animação na car-
reira de turismo que nós temos no Brasil, fazendo que cada vez mais 
jovens procurem frequentar os cursos de Turismo. Está havendo uma 
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queda acentuada, os cursos estão perdendo alunos tanto nas escolas pú-
blicas quanto nas escolas particulares.

Portanto, nós precisamos ter uma formação muito mais sólida se 
quisermos dar um salto de qualidade em relação ao turismo.

A Copa das Confederações é uma Copa brasileira. A presença do tu-
rista estrangeiro será residual. Noventa e oito por cento serão turistas 
brasileiros. Os ingressos, por exemplo, aqui em Brasília, foram vendidos 
para a população de Brasília. Quem comprou está, no máximo, num raio 
de 200 quilômetros. Será uma festa tipicamente brasileira, com frequên-
cia tipicamente brasileira. Nós não trabalhamos com a possibilidade – 
ela praticamente não existe – da presença de turistas estrangeiros. 

Eu segui rigorosamente a linha de perguntas de V.Exa., presidente.
Agora, o deputado Benjamin Maranhão. S.Exa. fala de uma coisa 

preocupante: o déficit na balança de serviços de turismo que o Brasil 
apresenta e que tem sido crescente ao longo do tempo. Déficit que os jor-
nais representam entre aquilo que os brasileiros estão gastando fora do 
Brasil e aquilo que os estrangeiros estão gastando no Brasil. Esse déficit 
está entre 16 e 17 bilhões de dólares.

Eu quero chamar a atenção para o fato de que essa não é uma conta 
que deva ser creditada apenas ao setor de turismo. Por convenção inter-
nacional, o Brasil permite que se faça compra de mercadorias no exterior 
utilizando-se cartão de crédito. E, quando faz a composição dessa des-
pesa, o Banco Central a faz numa rubrica única chamada Viagens Inter-
nacionais, em que ele não separa turismo das outras compras. Creio que, 
quando o separar, o turismo terá uma participação bem mais reduzida 
do que parece ter quando olhamos esses dados de maneira muito fria.

Mas, na verdade, é uma preocupação. É monótono o crescimento 
do número de turistas estrangeiros em nosso país. Nós estamos com 
o mesmo número há mais de 10 anos; precisamos crescer. A Embratur 
está convencida de que precisamos mudar alguma coisa na nossa políti-
ca de promoção. Precisamos arriscar em países em busca não apenas de 
quantidade de turistas, mas também de qualidade. A metade dos turis-
tas que visitam o Brasil são nossos colegas de fronteira, argentinos que 
vêm ao país. O Brasil tem oportunidades únicas. Isso é percebido lá fora. 
Só que a decisão de vir para o Brasil ainda não se concretizou. Eu diria, 
deputado Benjamin, que o nosso grande desafio é trazer mais turistas 
estrangeiros para o Brasil.
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Sempre me perguntam qual a estratégia a ser usada com o BRICS. 
São turistas que gastam, mas não são turistas fáceis de serem atraídos. 
Primeiro, se nós tentarmos atraí-los diretamente para sol e praia, eles 
têm todo o Caribe mais perto e mais barato – com linhas aéreas dire-
tas – do que teriam vindo para o Brasil. 

A mesma coisa, o chinês: é um turista exigente, gastador mas exigen-
te. Ele exige um andar de hotel só para ele. Ele tem preferências no café 
da manhã, em que se tem de respeitar a cultura dele. É um turista que 
não gosta – pelo menos assim indicam as pesquisas – preferencialmente 
de sol e praia. As suas opções são outras. Portanto, é um turista com 
quem nós precisamos trabalhar bastante para conseguir atrair. Estamos 
de olho nos chineses. Mas é preciso que haja uma estratégia e uma po-
lítica bem definida.

Os indianos, a mesma coisa. Nós temos aqui, com os indianos, um 
problema de visto que não temos com os russos. O Brasil exige visto 
para os indianos.

Nós tentamos agora uma linha direta entre Moscou e o Brasil. Hoje 
o russo chega ao Brasil via Lisboa. Há uma linha de Moscou até Lisboa. 
Depois, ele aproveita as conexões da TAP. Nós tivemos crescimento. Eu 
tenho um dado aqui que não foi apresentado, mas há crescimento. Acho 
que nós recebemos algo em torno de 35 mil russos. Ou melhor, menos. 
Chineses foram mais ou menos 50 mil. Então, essa é uma estratégia que 
nós estamos montando.

Eu trouxe agora para a nossa assessoria internacional um diplomata 
de carreira, o Dr. Acir, que está ali atrás, a fim de que ele possa ajudar-
-nos a atrair os nossos parceiros do BRICS. No ano que vem, a reunião 
se dará no Brasil. Será uma boa oportunidade de ampliarmos, mas creio 
que uma linha direta entre Moscou e o Brasil será um ponto fundamen-
tal para que possamos avançar. O problema é tão complexo que não há 
exigência de visto para a Rússia, e mesmo assim, a quantidade de russos 
que visitam o Brasil não cresce. Pelo contrário, não causou impacto a 
questão do visto. Diz-se muito que o problema é de visto, mas isso não 
causou grande impacto em relação aos russos. De todo modo, nós esta-
mos pensando bem nessa estratégia.

Angola também está na nossa preocupação. O vice-presidente Michel 
Temer ontem me falou de Omã. Ele vai comandar uma missão que vai a 
Omã e me falava do imenso interesse que eles têm em visitar o nosso país.
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Em relação a essa questão de turismo que o Brasil atrairia por causa 
da beleza das suas pessoas e tal, eu diria a V.Exa. que é preciso haver 
uma política que mostre que o país não tolera aquilo que não existe, 
que se chama turismo sexual. O Brasil não tolera! Pune! O Ministério 
tem mecanismos. O Ministério da Justiça também tem mecanismos. A 
Secretaria de Direitos Humanos, da ministra Maria do Rosário, acom-
panha o problema. Nós temos um grupo no Ministério do Turismo. Es-
tamos atentos a essa questão, mas é preciso observar também que não 
pode haver exagero com relação a essa visão. Por exemplo, o carnaval 
do Rio de Janeiro, o carnaval da Bahia e o carnaval de Pernambuco são 
atrações muito fortes lá fora, para que alguém se decida a visitar o Brasil. 
Portanto, é preciso separar essas coisas e tentar também atrair turistas 
para esses eventos carnavalescos, que atraem muita gente.

Com relação ao turismo de sol e praia, nós temos no Nordeste bra-
sileiro um Caribe imenso, muitas vezes inexplorado – a parte da Bahia, 
Sergipe, Alagoas, Paraíba, terra de V.Exa., Pernambuco. Nós temos uma 
oportunidade enorme para esse turismo de sol e praia.

Eu gostaria de dizer a V.Exa. que o brasileiro está sendo visto de uma 
forma muito diferente lá fora. Aquele brasileiro que era barrado no aero-
porto, que era submetido a todo tipo de fiscalização, de perguntas – se ele 
tinha cartão de crédito, quanto tempo iria permanecer no país –, agora, 
na grande maioria dos países da Europa, está sendo muito disputado.

Lembro-me de o ministro de Turismo da França pedir-me uma au-
diência para dizer que a França queria fazer uma promoção no Brasil, 
porque não podia perder o turista brasileiro, que era um dos que mais 
comprava em Paris, o terceiro maior comprador.

O presidente Obama foi à Florida e se referiu aos brasileiros, assim 
como o Rei Juan Carlos, da Espanha. Há um ou dois anos, acompanha-
mos pela televisão a dificuldade de os brasileiros entrarem na Espanha.

Portanto, hoje o brasileiro é visto de uma forma diferente: pelo seu 
poder de compra no exterior. Isso facilita bastante esse entendimento 
que V.Exa. colocou.

Se houver qualquer exagero na cobrança da taxa por parte da Caixa 
Econômica Federal, pode dirigir-se à Secretaria do Fábio para fazer a 
denúncia. O que eles podem cobrar é a taxa que nos cobram e que efe-
tivamente sai da emenda. O Ministério não vinha pagando há muito 
tempo, o que gerou um débito para nós de 36 milhões, o que cumprimos 
com a Caixa. Na verdade, este é um assunto que ainda está em discussão 
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e poderá voltar: se deve se descontar essa taxa da emenda parlamentar 
ou se o Ministério assume diretamente esse custo. Essa é uma discussão 
que não está fechada, mas que povoa as nossas preocupações.

Com relação às cidades que não são sedes da Copa, V.Exa. se referiu a 
João Pessoa, pela proximidade de Natal, de Recife, e até pela possibilida-
de, além do transporte aéreo, de utilizarem as belas estradas que ligam 
as capitais a João Pessoa. Agora nós recebemos uma determinação da 
presidenta Dilma para apoiarmos o Centro de Convenções que está sen-
do construído pelo governo da Paraíba já há bastante tempo.

Portanto, daqui a alguns dias nós vamos fazer um aporte de recursos 
que, somado ao que já havíamos feito anteriormente, deve dar alguma 
coisa em torno de 50, 60 milhões de reais de apoio ao Centro de Conven-
ções de João Pessoa, como apoio do governo federal, através do Ministé-
rio do Turismo, a essa cidade importantíssima.

Eu estive com S.Exa., o novo prefeito de João Pessoa, que pediu a si-
nalização turística e deve ter colocado seu pedido naquele pacote de 12 
bilhões. Com absoluta certeza, essa sinalização de João Pessoa, bilíngue, 
como nós combinamos com o prefeito, é uma prioridade do Ministério.

Cidade não sede da Copa, nós inauguramos na terra do deputado 
Valadares a Ponte Gilberto Amado, uma das obras mais importantes 
do Ministério do Turismo em termos de infraestrutura, que liga o sul 
de Sergipe ao norte da Bahia, diminui o tempo de viagem, o que é im-
portantíssimo, sai da BR e passa por uma estrada que vai margeando o 
litoral pela Linha Verde. Portanto, é uma obra importantíssima.

Em Alagoas, a terra do deputado Renan Filho, a quem aqui agrade-
ço a presença, que nos honra, nós estamos com investimentos maciços, 
apoiando o governo do estado.

Portanto, nas cidades que não são sede, o Ministério do Turismo tem 
buscado atender com obras de infraestrutura, ajudando-as a se prepara-
rem também para receber os eventos da Copa.

Estamos também trabalhando com o governo, com o apoio de toda 
nossa bancada do PMDB – sou ministro indicado pelo PMDB –, no sen-
tido de que possamos ter uma espécie de PAC do turismo para que pos-
samos aumentar o apoio que vamos dar não apenas às capitais que não 
são sedes, mas também àquelas cidades que fatalmente serão visitadas 
pelos turistas durante o período da Copa do Mundo.
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Sobre a dificuldade de pavimentação e calçamento, há uma recomen-
dação do TCU, dos órgãos de controle, de não haver um sombreamento 
entre as ações do Ministério das Cidades e as do Ministério do Turismo. 
Ou seja, na justificativa tem de ficar muito bem caracterizado o senti-
do turístico daquele calçamento. Portanto, é uma recomendação, mas 
nós estamos tendo um olhar compreensivo, porque muitas vezes numa 
pequena cidade a praça da matriz é a grande atração turística em que 
se reúne a população. E nós sabemos que o turismo não é feito só para 
quem visita. O turismo é feito também para a população da cidade.

Portanto, vamos tentar evitar ao máximo o exagero na interpretação 
dessa recomendação dos órgãos de controle.

O Brasil tem todas as oportunidades para o turismo de aventura. O 
que estamos buscando? Fazer com que o jovem viaje. Estamos criando 
mecanismos de financiamento junto aos órgãos federais, basicamente 
Caixa Econômica e Banco do Brasil, para que o jovem possa ter um fi-
nanciamento em 48 meses e parcelar suas despesas de viagem.

Os jovens ocupam um espaço enorme do Norte, com a pororoca de 
água doce; um espaço enorme de esportes radicais no Nordeste brasilei-
ro, principalmente nas praias do Ceará, cheias de jovens. Enfim, essa é 
uma preocupação do Ministério do Turismo, e estamos buscando estru-
turar programas que permitam o apoio a esses jovens.

Deputado Valadares, V.Exa. colocou também a questão da pauta eco-
nômica do governo. Desde que eu assumi o Ministério, nós buscamos 
ter com o setor, com o trade turístico, com os empresários do setor, 
uma pauta econômica que permitisse aumentar nossa competitividade, 
diminuir as dificuldades tributárias, por exemplo, e fazê-los participar 
de forma mais ativa da construção desse nosso sonho de transformar o 
Brasil em uma potência turística a curto prazo.

Se não for antirregimental, gostaria de consultar o presidente Romá-
rio se nós poderíamos rapidamente – eu pretendo fazer também com o 
deputado Fábio – permitir ao secretário executivo, que é o responsável 
no Ministério, sob nossa orientação, evidentemente, por conduzir essa 
negociação com o setor empresarial, fazer uma rápida manifestação so-
bre aquilo que estamos neste momento discutindo, o que já obtivemos e 
o que estamos próximos a obter para melhorar esse cenário econômico 
do turismo brasileiro.

Pode ser, presidente, deputado Afonso?
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O SR. PRESIDENTE (Deputado Afonso Hamm) – O deputado Ro-
mário já está retornando. Para dar agilidade, concordamos. É importante 
ouvirmos o secretário executivo. Já está chegando o presidente Romário.

O SR. MINISTRO GASTÃO VIEIRA – Valdir, faça um resumo das 
nossas negociações.

O SR. VALDIR SIMÃO – Obrigado. Boa tarde, senhoras e senhores. 
Como disse o ministro, nós abrimos com o setor privado, com a indús-
tria do turismo, uma agenda de competitividade.

Claro e evidente que o produto turístico brasileiro precisa melhorar, 
do ponto de vista de qualidade e do ponto de vista de preço. Procura-
mos mapear quais são os gargalos enfrentados pelo setor em cada uma 
das suas dimensões: agências de viagem, hospedagem, setor de parques, 
setores de alimentação fora do lar, turismo náutico, transporte aéreo, 
transporte rodoviário. Esse trabalho se traduziu numa agenda, que nós 
chamamos de agenda de competitividade, com aproximadamente 35 
demandas, que já foram cadastradas e estão sendo tratadas pelo Minis-
tério. Nós teremos o maior prazer, se houver interesse das senhoras e 
senhores, de apresentar cada uma delas.

É importante dizer que dois terços dessas demandas se referem a 
questões tributárias: algumas questões que impactam o ambiente de 
negócios tanto no Brasil quanto no exterior; algumas que têm um efei-
to retroativo perverso, porque podem representar esqueletos de dívidas 
tributárias que se tornariam impagáveis – todas essas demandas estão 
sendo tratadas no ambiente econômico do governo: Ministério da Fa-
zenda, Ministério do Planejamento, Ministério do Desenvolvimento, 
Indústria e Comércio Exterior –; questões trabalhistas, por exemplo, a 
regulação do trabalho intermitente.

É importante dizer, para sintetizar, que uma das características da 
atividade é a sazonalidade. Principalmente com relação ao trabalhador, 
a sazonalidade tem uma dificuldade, porque gera um alto turn over. 
O setor do turismo brasileiro tem perdido, a cada temporada, trabalha-
dores para outros setores, porque não tem capacidade de retê-los. Todo 
investimento em qualificação acaba sendo perdido.

A desoneração da folha de pagamento foi, talvez, a medida mais im-
portante implementada até agora para o setor de hospedagem. Nós esta-
mos trabalhando também para o setor de agências de turismo, setor de 
parques temáticos e alimentação fora do lar. Essa redução da tributação 
sobre a folha de salários diminui o impacto da sazonalidade e permite 
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que o setor faça contratação sem ter dificuldades depois e ter que demi-
tir porque o custo da mão de obra, o maior custo do setor, é muito alto.

Nós trabalhamos a questão de energia elétrica, que teve impacto 
significativo no setor. Estamos trabalhando também a questão de im-
portação, como disse o ministro, de equipamentos para renovação dos 
parques temáticos no Brasil. Os parques temáticos no mundo todo são 
atrativos importantes. Os Estados Unidos têm 300 milhões de habitan-
tes. São 300 milhões de visitantes nos parques americanos. O Brasil, 
com 200 milhões de habitantes, recebe 15 milhões de pessoas nos seus 
parques. É importante trazer novidades para atrair inclusive o público 
da América do Sul. Nós estamos fazendo isso junto com o Ministério do 
Desenvolvimento, Indústria e Comércio.

E há o trabalho intermitente. Nós abrimos uma agenda para que pos-
samos discutir que possibilidades nós teríamos para o setor de turismo, 
considerando essa característica de sazonalidade, de flexibilizar essas 
regras de contratação de forma que o impacto da formalização da mão 
de obra seja menor.

O setor de turismo tem hoje 3,5 milhões de trabalhadores contra-
tados diretamente. Nós devemos ter, aproximadamente, 5 milhões ou 
6 milhões de trabalhadores por conta própria. Há um esforço de trans-
formá-los em empreendedores individuais. Uma lei aprovada por esta 
Casa tem revolucionado o trabalho por conta própria. É interessante o 
trabalhador do setor de turismo por conta própria pagar menos tributo 
se estiver formalizado do que se tiver que pagar o ISS como trabalhador 
autônomo em cada um dos municípios. Então, há um esforço para a for-
malização também desse contingente.

E há uma discussão muito interessante visando ao turismo inter-
nacional, à chegada de turistas estrangeiros: a discussão de zonas de 
processamento de exportação de serviços de turismo. Esse conceito 
está bem consolidado no Brasil para bens, mas nós podemos evoluir o 
modelo, com a ajuda das senhoras e senhores, para que nós tenhamos 
áreas no Brasil vocacionadas para receber o turista estrangeiro, em que 
possamos trabalhar o produto de forma adequada, atraindo turistas de 
determinados países que gostam daquele tipo de produto que nós temos 
condições de oferecer e desonerando toda a cadeia produtiva nesse am-
biente, numa área alfandegada. Essa é uma ideia ainda incipiente, mas 
que está sendo discutida como alternativa para a implementação de che-
gada de turista estrangeiro no Brasil.
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O déficit, como disse o ministro, são 15,5 bilhões de dólares. O nos-
so trabalho não é impedir o brasileiro de viajar para fora. O brasileiro, 
viajando para fora, traz uma experiência importante, insere o turismo 
na sua cesta de consumo. Hoje um quarto das famílias brasileiras teriam 
condições de viajar e não viajam. E ele volta mais exigente e vai fazer 
com que o produto turístico brasileiro evolua na mesma forma que nós 
temos produtos em outros países de boa qualidade. Esse é um movimen-
to importante.

Diminuir o déficit não é diminuir o gasto lá fora, mas fazer com que 
cada dólar que sai do Brasil, mediante o turismo, volte com a chegada 
do turista estrangeiro. Esse é grande desafio. E para isso, como falou o 
ministro Gastão, nós temos que revolucionar o modelo de promoção 
internacional. Em nosso trabalho de promoção, o conceito de marca de 
país precisa ser melhorado para que efetivamente tenhamos um esfor-
ço concentrado e conjunto de todas as instâncias de governo, de todas 
as esferas de governo para vender um país só, com um destino não só 
exótico, como é dito lá fora, mas moderno, que não perde para qualquer 
destino do mundo.

O SR. MINISTRO GASTÃO VIEIRA – Vai haver a segunda rodada.
Eu quero deixar o secretário Fábio para o final da segunda rodada para 

nós falarmos um pouco do Prodetur e do apoio que temos dado aos go-
vernadores no sentido de fazê-los incluir o turismo na agenda dos estados.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Afonso Hamm) – Bom, só para dar 
dinâmica, ainda falta responder – eu acho que do primeiro bloco – ao 
deputado Wilson Filho. Só para nós organizarmos, nós vamos tentar dar 
uma dinâmica de agilidade por causa dos trabalhos de todos os parla-
mentares e da presença do ministro.

Nós temos, na sequência, deputados Asdrubal Bentes, Roberto Brit-
to, João Arruda – os dois nesse momento ainda não estão presentes –, 
deputada Jô Moraes, deputados Lucio Vieira Lima, Renato Andrade e o 
nosso nome.

Nós vamos conduzir os trabalhos para que façamos um bloco um 
pouco maior, para sintetizar, se for possível. O deputado José Airton 
Cirilo está na sequência das inscrições. Vão ficar mais dois blocos gran-
des de seis, e o próprio ministro vai administrar o tempo com a sua 
objetividade, mas, lógico, sem deixarmos de potencializar.
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Quero agradecer a presença ao prefeito Henrique, de Arroio Grande, 
e a sua assessoria, da nossa região, do estado do Rio Grande do Sul.

Com a palavra o ministro para encerrar o primeiro bloco, respon-
dendo ao deputado Wilson Filho.

O SR. MINISTRO GASTÃO VIEIRA – Tenho a impressão de que o 
deputado Wilson também fez uma pergunta sobre João Pessoa. Eu res-
pondi sobre o Centro de Eventos. E há outras ações que vão acontecer 
em João Pessoa. Quando o secretário Fábio usar a palavra, ele vai lem-
brar. É tanta coisa que nós estamos fazendo na Paraíba, que eu preciso... 
Na lembrança, eu responderia isso. Seria isso, não é, deputado Wilson 
Filho, o que se está fazendo por João Pessoa e o que se pode fazer? Não 
foi essa a pergunta de V.Exa.? O.k.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Afonso Hamm) – De imediato, com 
a palavra o deputado Asdrubal Bentes.

O SR. DEPUTADO ASDRUBAL BENTES – Meu caro ministro Gas-
tão, meu caro Valdir Simão, eu quero, em primeiro lugar, cumprimentá-lo, 
ministro, pela seriedade, competência e dinamismo que vem imprimindo 
ao Ministério do Turismo. Quero cumprimentá-lo, sobretudo, pelo rela-
cionamento com esta Casa. V.Exa. não foi daqueles ministros que saíram 
daqui e ao chegarem ao Ministério esqueceram que eram parlamentares. 
Pelo contrário, V.Exa. tem dedicado uma atenção especial aos deputados, 
seus companheiros de trabalho. E eu quero fazer justiça a sua equipe, que 
é pequena, mas competente: Valdir Simão, secretário Executivo; Fábio; 
Rodrigo, que estão sempre solícitos para nos atender.

Ministro, nós somos de uma região próxima: V.Exa. é do Maranhão, 
e eu sou do Pará. O Maranhão tem os seus encantos naturais; atrativos 
para turistas não faltam naquele estado. E nós, lá do Pará, estamos na 
Amazônia, não mais na Amazônia Legal, mas na Amazônia realmente 
brasileira, e temos também o potencial turístico imenso e inexplorado.

Veja bem: só o nome Amazônia é um apelo mundial. Acho que está 
faltando aos governos dos estados da Amazônia chegar ao Ministério 
do Turismo e fazer um grande programa turístico promovendo a Ama-
zônia, que representa 60% do Brasil e tem realmente um apelo muito 
grande no exterior.

Além do mais, Sr. Ministro, no turismo interno, por exemplo, en-
quanto no Nordeste e na Amazônia, no mês de julho, há sol quente, no 
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Sul, está frio. Então, por que não promover esse intercâmbio entre o 
Norte, o Nordeste, o Sul e o Sudeste, nessa época?

Quando eu fui prefeito em Salinas, eu comecei a manter contatos com 
a hotelaria do Sul e do Sudeste para que na época do frio nós pudéssemos 
trazer os idosos para veranear na Praia do Atalaia, em Salinas, que eu 
acho que V.Exa. conhece muito bem. E seria um intercâmbio muito bom 
porque iria promover realmente o turismo nas regiões Sul e Norte.

Ministro, temos os nossos rios, as nossas florestas. Faço uma suges-
tão: que o Ministério convoque os estados da Amazônia para que juntos 
possamos fazer um grande plano de turismo amazônico, com vistas ao 
turismo externo e com vistas ao turismo interno.

Eu tenho duas perguntas para fazer-lhe, ministro. Há uma notícia do 
corte de voos dessas companhias brasileiras. Isso naturalmente vai afe-
tar, também, o turismo. Hoje, já há uma dificuldade para conseguirmos 
vaga em voos normais. Como V.Exa. pretende enfrentar esse desafio? 
Nós precisamos fazer com que as companhias que aí estão realmente 
satisfaçam o nosso público. Do contrário, que se abra oportunidade para 
outras empresas e se acabe esse monopólio de TAM e GOL.

Outra pergunta, Sr. Ministro. Há umas declarações dos dirigentes de 
Fórmula 1 de que provavelmente, em 2014, nós não teríamos mais o GP 
Brasil aqui em nosso país. Será que procede essa informação?

Outra coisa: turismo religioso. Realmente, V.Exa. falou muito bem. 
V.Exa. presenciou e acompanhou a procissão do Círio de Nazaré, que é 
algo fantástico, com dois milhões de pessoas nas ruas, num misto de fé, 
cultura, tradição, costumes. É uma festa típica do Pará, que é misto de 
religiosidade e também de tradição cultural do estado.

Eu fico muito feliz quando eu ouço falar do reconhecimento do Mi-
nistério do Turismo. Ministro, V.Exa. sabe do nosso potencial. E eu 
quero pedir a sua ajuda para que nós possamos, lá no meu Pará, difun-
dir ainda mais o turismo, com a pororoca, com os rios, com as nossas 
praias, enfim, com a nossa floresta, com tudo aquilo que nós temos de 
bom para oferecer ao turismo do Brasil.

Muito obrigado, Sr. Ministro.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Romário) – O deputado Roberto 

Britto não se encontra.
O deputado João Arruda também não se encontra.
Passo a palavra à deputada Jô Moraes.
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A SRA. DEPUTADA JÔ MORAES – Sr. Presidente, eu quero cum-
primentá-lo pela iniciativa de convidar o ministro, para descortinarmos 
os trabalhos e fazermos algumas propostas.

Duas questões para ser objetiva. Sem dúvida nenhuma, são muitos 
alvissareiros os números que V.Exa. traz em relação à confiança dos 
agentes públicos em aderirem a um projeto. Só que é muito angustiante 
saber que chegaram 12 bilhões em proposta e nós temos 1,2 bilhão, ex-
cluindo as emendas da Câmara dos Deputados.

Eu queria saber ser existe algum mecanismo fiscal que pudesse sub-
sidiar ou fazer uma política de desonerar os agentes privados que qui-
sessem investir em projetos de turismo para além dos já existentes.

Eu queria saber, muito especificamente, qual o impacto que a decisão 
do governo da presidente Cristina Kirchner trouxe, quando taxou a sua 
moeda, dificultando enormemente, sobretudo, o turismo nos estados do 
Sul; segundo, se já existe alguma discussão com os agentes de turismo 
dos estados do Sul, que são os que mais recebem turistas argentinos, 
sobre a possibilidade de reduzir os impactos que vêm; terceiro, se V.Exa. 
vê a possibilidade de se discutir uma política cambial que favoreça o 
turismo. Haveria algum consenso no setor? No último Fonavid a que 
compareci para representar o presidente Romário, uma das discussões 
era um setor querer a valorização do real; outro, a desvalorização para o 
seu setor se desenvolver. Seriam essas as questões. 

Sem dúvida alguma, V.Exa. traz uma atmosfera de absoluta confiança 
de que, se nós colocarmos recursos no Ministério, esses recursos serão 
empenhados. Impressionou-me muito a execução orçamentária do últi-
mo ano, que chegou a um percentual de 98%. 

Eu tenho certeza, ministro, de que a sociedade brasileira tem convic-
ção de que este país é um imenso canteiro para a realização de turismo. 

Estive em Havana e vi o papel que o turismo realizou na ativação da 
economia cubana, que enfrentava dificuldades com o bloqueio america-
no, sobretudo com as suas parcerias público-privadas.

Cumprimento V.Exa. pelas perspectivas que se abrem.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Romário) – Com a palavra o 

deputado Policarpo.
O SR. DEPUTADO POLICARPO – Primeiro, queria cumprimentar 

o ministro e também o secretário executivo Aldir Simão. Quero parabe-
nizá-los pelo trabalho que os senhores vêm realizando. 
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Eu vou fazer alguns comentários. Na verdade, vou apresentar duas 
questões e eu queria que o ministro as comentasse ou as esclarecesse 
melhor.

Ontem nós fizemos uma visita ao Estádio Nacional de Brasília Mané 
Garrincha. O governador decidiu passar a data de abertura para o dia 18 
de maio, porque não estava todo pronto para realizar a abertura agora 
no dia 21, dia do aniversário de Brasília. Mas eu noto, primeiro, que esta 
Comissão e alguns parlamentares, às vezes num papel até de fiscaliza-
ção, o que é necessário fazer, com as preocupações que a gente tem com 
a Copa, muitas vezes joga esse momento da Copa do Mundo, que é um 
momento que vai balançar muito a autoestima do povo brasileiro, muito 
para baixo, tem uma ação muitas vezes ofensiva do ponto de vista de 
dizer que está fiscalizando, mas defensiva do ponto de vista de valorizar 
esse momento que nós vamos viver no próximo ano, momento esse que 
começa agora na Copa das Confederações, depois vem com as Olimpía-
das. Eu acho que nós trabalhamos muito para trazer esses eventos para 
cá e depois não valorizamos muito esses eventos e, muitas vezes, nós os 
jogamos para baixo. E, ao invés de melhorar a autoestima do nosso povo, 
terminamos trazendo mais preocupações do que a realização em si. 

E eu não tenho dúvida – eu sou daqueles otimistas – de que o evento 
vai ser um sucesso e que nós vamos chegar a um patamar bom em to-
das as cidades. Aqui em Brasília, eu não tenho dúvida de que o Estádio 
Nacional, que é uma arena multiuso – vai ter shopping, sala de cinemas, 
toda integração, é num local central –, vai estar preparadíssimo para 
esses eventos. E ele, ministro, está combinado com essa parte de atração 
turística, que é de combinar com o setor hoteleiro dos grandes eventos 
para que, após a Copa do Mundo, nós tenhamos vários eventos em Bra-
sília com essa dimensão.

Brasília já tem um turismo importante, é uma cidade moderna, mas 
precisamos atrair mais eventos para cá. No entanto, hoje há poucos lu-
gares com a possibilidade de fazer eventos. O Estádio Nacional de Brasí-
lia Mané Garrincha será um espaço para esse tipo de evento. 

O senhor estava falando dos recursos disponíveis que os estados e os 
municípios têm, mas muitos deles não os estão utilizando ainda. Peço a 
colaboração dos parlamentares para que os ajudem. Eu gostaria de saber 
se é possível explicar melhor isso: onde estão os recursos; quais são os 
estados; como é que nós podemos ajudar, independentemente se somos 
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da Região A, B ou C. Todos aqui temos preocupação com o turismo e 
com a Copa do Mundo.

As informações que tenho é que Brasília avançou bastante nessa 
área, de acordo com os recursos disponíveis. Está investindo muito na 
sinalização, nos CATs. Há sete fixos e outros móveis serão colocados à 
disposição. Está sendo preparada também a parte de acessibilidade, no 
Centro de Convenções, na Torre de Televisão, em todos os espaços.

A preocupação do governador Agnelo Queiroz não é apenas com o es-
tádio em si, mas de fazer toda a integração. Por isso, ontem gerou grande 
polêmica a discussão de quantos recursos viriam para Brasília em relação 
à Copa do Mundo. Alguns confundiram com a questão do estádio.

Além dos recursos, há outro assunto que me incomoda muito sobre 
o turismo, relacionado ao atendimento. Quando se fala na qualificação, 
muitas vezes, observa-se a qualificação das pessoas que vão atender aos 
turistas diretamente, sejam internos ou externos. 

A preocupação com o atendimento em bares e restaurantes é muito 
grande. Sou nordestino. Sou parlamentar por Brasília, mas nasci no Rio 
Grande do Norte. Vou sempre ao Nordeste e vejo que o atendimento ao 
turista é muito precário. Gostaria de saber como isso está sendo pensa-
do, qual o investimento que está sendo feito, não apenas em relação aos 
eventos que teremos, como as Olimpíadas, a Copa do Mundo e outros, 
mas sobre o turismo em si.

Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Romário) – Concedo a palavra ao 

deputado Professor Sérgio de Oliveira.
O SR. DEPUTADO PROFESSOR SÉRGIO DE OLIVEIRA – Muito 

obrigado, Sr. Presidente.
Sr. Ministro, em primeiro lugar, parabenizo-o pela exposição, pela 

equipe. Acompanhamos todo o trabalho e vemos a dedicação dos 
senhores. 

Em segundo lugar, sou de Foz do Iguaçu, terra das cataratas. V.Exa. an-
tes citou as cidades que não sedes da Copa do Mundo, mas que terão um 
reflexo direto deste evento. Foz do Iguaçu, com as Olimpíadas de 2016, 
viverá outro momento, em que a estação turística irá se elevar bastante.

Hoje à noite temos a abertura e amanhã começam os X Games, em 
Foz do Iguaçu, que durarão até domingo. Estendo o convite a todos os 
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presentes. É um evento de alcance mundial, de mídia, é a divulgação de 
um destino turístico. 

Sou formado em turismo, tenho um carinho especial pela área. Não 
tenho nenhuma pergunta específica. Gostaria apenas de dizer ao Sr. 
Ministro, ao secretário executivo, ao Rodrigo, que me atendeu muito 
bem no dia em que estive em seu gabinete, que Foz do Iguaçu merece 
uma atenção especial. Sabemos que ela existe, mas gostaríamos que fos-
se mais cuidadosa ainda. É uma cidade lá no extremo do Paraná, com 
uma série de dificuldades de estrutura. Nós sabemos que todos os anos 
a nossa cidade recebe uma média de um milhão e meio de turistas no 
Parque Nacional. Isso é fruto de um trabalho maior do próprio segmen-
to do turismo de Foz do Iguaçu: hotelaria, gastronomia, ou seja, é um 
receptivo de primeiro mundo. 

Nós estamos com uma questão bastante grave na nossa cidade. Foi 
aprovado um requerimento de minha autoria nesta Comissão para a re-
alização de uma audiência pública, que ocorrerá no dia 22 de maio, para 
tratarmos da continuidade ou não do acesso dos veículos de transporte 
turístico ao Parque Nacional.

A Portaria do Instituto Chico Mendes vigorará até o dia 29 de de-
zembro. Depois, se não houver a revisão no Plano de Manejo e a con-
templação dessa questão, as vans, os táxis, as agências de viagens estarão 
proibidas, impedidas de trabalhar dentro do Parque Nacional da manei-
ra como trabalham. Isso gerará um impacto negativo muito grande para 
tantos investimentos que a nossa cidade fez.

Recentemente, os senhores foram parceiros até Foz do Iguaçu ser es-
colhida como uma das Sete Novas Maravilhas da Natureza.

Então, Sr. Ministro, só pedir. Quero dizer que assumi há seis meses, 
substituindo o deputado federal Ratinho Junior. Sou o único deputado 
federal de Foz do Iguaçu nos últimos anos, formado na área, com um ca-
rinho, uma atenção especial, fluência em inglês. Quer dizer, estamos aqui 
para somar, para colaborar com o Ministério, mas também pedir toda a 
atenção aos pleitos do nosso prefeito Enio Pereira; secretário de turismo 
Jaime Nascimento; Paulo, do Conselho Municipal do Turismo, enfim, que 
Foz do Iguaçu receba ainda maior carinho. Nós já sabemos que há, mas 
que seja visto esse cantinho do Brasil com uma atenção toda especial.

Obrigado, Sr. Ministro.
O SR. MINISTRO GASTÃO VIEIRA – Quando vai ser a audiência?
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O SR. DEPUTADO PROFESSOR SÉRGIO DE OLIVEIRA – Dia 22 
de maio.

O SR. MINISTRO GASTÃO VIEIRA – O.k. Peça para o Ministério 
fazer essa...

O SR. DEPUTADO PROFESSOR SÉRGIO DE OLIVEIRA – Sim, no 
requerimento de minha autoria eu fiz um convite ao Ministério do Tu-
rismo, ao Ministério do Meio Ambiente e à Casa Civil, porque a senado-
ra Gleisi Hoffmann era de Foz do Iguaçu, diretora financeira da Itaipu. 
Então, esses três ministérios nós colocamos no convite. 

Obrigado, Sr. Ministro. Obrigado, presidente.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Romário) – Muito obrigado, 

deputado. 
Passo a palavra ao nobre deputado José Airton.
O SR. DEPUTADO JOSÉ AIRTON – Primeiro, quero cumprimentar 

o grande ministro, colega Gastão Vieira, o presidente Romário, enfim, 
todos os que estão aqui.

Inicialmente, ministro Gastão, eu quero elogiar o trabalho que V.Exa. 
vem realizando à frente do Ministério, assim como a sua equipe. Aliás, 
quero aqui dar o testemunho de que é um dos poucos ministérios que 
tem tido a sensibilidade de pelo menos receber os parlamentares. 

Infelizmente, entendo que há um processo de desconhecimento ou, 
pelo menos, uma dificuldade muito grande em reconhecer o papel que 
os parlamentares têm no país. E V.Exa., como membro desta Casa, sabe 
que há outros parlamentares que não reconhecem isso e nem nos rece-
bem. Há um ministro para quem eu estou pedindo uma audiência há 
mais de um ano e não consigo falar, e é parlamentar também.

Então, quero agradecer a V.Exa. e a sua equipe, que têm tido uma 
deferência muito grande. Mas eu quero também, ministro, em que pese 
o bom desempenho do trabalho, das ações que o Ministério do Turis-
mo tem tido, sobretudo nas ações voltadas para os grandes projetos, os 
grandes investimentos voltados para dinamizar o turismo e, sobretudo, 
valorizar as ações da Copa, eu tenho tido uma preocupação muito gran-
de, porque até pelos dados e pelas demandas que temos, há um processo 
de esvaziamento muito grande do Ministério, na minha leitura.

V.Exa. mesmo colocou a quantidade das demandas que existem. É 
muito frustrante. Hoje mesmo estava recebendo representantes de vários 
municípios que têm um potencial muito grande. Já fui prefeito em Icapuí, 
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fui vereador em Aracati, represento Beberibe, Fortaleza, Camocim, en-
fim, Barroquinha e até Jericoacoara. São municípios que têm um poten-
cial muito grande. Há uma quantidade de demandas imensas devido ao 
potencial que esses municípios possuem, mas o que nós temos percebido 
é que, infelizmente, poucas dessas demandas são atendidas. E, se não fos-
sem as emendas individuais, aquelas demandas que são importantíssimas 
para essas cidades não seriam contempladas. Então, há uma frustração. 

Eu tenho, inclusive, colocado essa situação na questão do esporte, 
porque estamos olhando muito para os grandes investimentos. É impor-
tante o Brasil valorizar isso, mas nós temos que olhar que o Brasil não é 
só as capitais, não é só as grandes cidades. Nós temos que olhar para os 
sem-Copa, para o desenvolvimento do interior do nosso país, segmentos 
que fortalecem o desenvolvimento deste país e que não são reconheci-
dos. A agricultura familiar, por exemplo, é responsável por 70% da pro-
dução, mas isso é pouco reconhecido e muito desvalorizado. 

O turismo também é uma área fundamental, mas, infelizmente, na 
minha leitura, vem sendo muito desprestigiado. E aí estão as emendas da 
bancada que não são liberadas, as emendas da Comissão sequer são libe-
radas e, às vezes, até as emendas individuais têm dificuldades. Então, te-
nho essa preocupação, porque eu entendo que uma das áreas que o Brasil 
deveria mais priorizar e valorizar é esse segmento, porque todos sabem 
gera emprego com rapidez e traz extremos benefícios para a população. 

Então, eu queria trazer um pouco dessas preocupações, porque acho 
também que há uma concentração muito grande e um privilégio na re-
lação do nosso governo com o os governos dos estados e com as prefei-
turas das capitais, em detrimento das outras demandas. Nem sempre as 
demandas dos governadores representam as demandas dessas cidades. 
Por exemplo, eu represento esses municípios todos, e não há deman-
da por parte do governo do estado. Nós temos problemas gravíssimos. 
Por exemplo, o maior centro de fluxo turístico no meu estado é Canoa 
Quebrada, e quase não tem investimento do governo do estado. E assim 
acontece em outros municípios, que nós representamos e, infelizmente, 
não há prioridade para essas questões. Acaba que nós assumimos o ônus 
das cobranças dessas demandas e, infelizmente, nós não somos atendi-
dos, a não ser por emendas individuais. 

Eu queria trazer essa preocupação, porque inclusive tenho cobrado 
desta Comissão, e esse tem sido um compromisso nosso com o presiden-
te da Casa, deputado Henrique Eduardo Alves. Apresentei a PEC 152, 
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para implantar o orçamento impositivo, e eu acho que é o mínimo que 
temos de fazer para que sejam respeitadas essas demandas e essas ne-
cessidades que são fundamentais para desenvolver o país, pelo menos no 
que tange à desigualdade, que já é secular.

Eram essas as minhas preocupações que eu queria trazer a V.Exa.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Romário) – Muito obrigado, deputado.
Passo a palavra ao deputado Renan Filho.
O SR. DEPUTADO RENAN FILHO – Ministro Gastão Vieira, eu gos-

taria de saudar V.Exa., saudar o presidente da Comissão de Turismo e Des-
porto, deputado Romário. E na pessoa do ministro, eu gostaria de saudar 
todos os membros do Ministério do Turismo que estão aqui presentes.

Eu queria ser breve, esta audiência já se prolongou por demais, V.Exa. 
já está há horas a responder perguntas. Eu queria dizer o seguinte, mi-
nistro Gastão: no Brasil, hoje, o que verdadeiramente funciona e é exe-
cutado no Orçamento, mesmo com algumas dificuldades, é o PAC. O 
Ministério do Turismo é um dos poucos Ministérios que eu reputo de 
primeira linha no governo federal e que não tem PAC. Nós precisamos 
incluir o Ministério do Turismo no PAC, porque aqui, no Congresso, na 
votação do Orçamento, no ano passado, e agora inicia-se a discussão da 
LDO, as pessoas estão tratando mais ou menos assim: aquilo que é PAC 
e o que não existe. Esse é um problema grave que o Brasil vem vivendo. 

V.Exa. anuncia, e é um dos principais programas do Ministério, o 
Prodetur, que tem verdadeiramente ajudado alguns estados a fazer os 
investimentos necessários.

Ministro Gastão, queria dizer também que estou ao lado do Minis-
tério para ajudar, contribuir e trazer esta discussão para a bancada, para 
a Câmara. Não tenho dúvida de que o presidente Romário compactua 
com isso, que o Ministério do Turismo precisa ser incluído no PAC. 
Acho que essa deveria ser uma campanha deste Parlamento, do Minis-
tério, para que juntos pudéssemos nos fazer ouvir pelo governo federal.

Com muita felicidade, recebi o comunicado do Ministério da Cul-
tura, através do Iphan, de um programa lançado pelo governo federal 
que se chama PAC Cidades Históricas. Mais de um bilhão de reais, mi-
nistro Gastão, será investido nas cidades históricas, recursos a serem 
destinados às cidades pelo Ministério da Cultura através do Iphan. Isso 
é muito importante.
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Em Alagoas, duas cidades foram beneficiadas: a cidade de Penedo, 
que V.Exa. conhece, e a cidade de Marechal Deodoro, que V.Exa. tam-
bém conhece, ambas com vocação turística natural.

Penedo é a cidade mais importante da foz do Rio São Francisco, a mais 
próxima da foz e a maior cidade. É aquela cidade que dominava o comér-
cio, quando o rio era a principal via de escoamento da produção, e que 
integrava o litoral ao sertão nordestino antes da construção da BR-101.

Marechal Deodoro é a primeira capital de Alagoas, talvez um dos 
principais destinos turísticos do estado, a terra da Praia do Francês, das 
lagoas que dão nome ao estado.

O PAC Cidades Históricas vai colocar, ministro Gastão, em Alagoas, 
aproximadamente 50 milhões de reais, só nessas duas cidades.

Precisamos, com urgência, ministro, como partido, como segundo 
partido da Casa, como partido do vice-presidente Michel Temer, que é 
um parceiro de V.Exa. e da nossa bancada, incluir o Ministério do Tu-
rismo no PAC. É o partido do ministro o nosso partido. Ele, que é nosso 
companheiro de bancada, meu amigo, além de companheiro de banca-
da. Nós precisamos juntos incluir o Ministério do Turismo no PAC.

Eu vi, porque acompanho o Ministério através do Twitter e tenho in-
formações, que alguns projetos do Ministério estão sendo incluídos no 
PAC, critérios técnicos, mas temos que incluir o Ministério no Gepac, 
daquela mesma forma que está o Ministério das Cidades, a Funasa, o 
Ministério da Saúde, da Educação. O turismo é fundamental para o país, 
emprega mais de 10% dos trabalhadores brasileiros, é fundamental para 
o desenvolvimento da nossa economia.

Por isso, ministro Gastão, não quero fazer neste momento nenhuma 
pergunta, mas apresentar essa reflexão para que V.Exa. utilize o nosso 
partido, a Comissão de Turismo e Desporto, para incluirmos o Ministé-
rio do Turismo no PAC.

No próximo ano, quando o Ministério vier a esta Comissão, que 
o senhor, o secretário executivo, o secretário nacional de Infraestru-
tura Turística, nosso amigo Fábio Mota, possam anunciar o seguinte: 
“Deputados, nós vamos abrir, tal mês, o processo de seleção para os pro-
jetos do PAC. Será um bilhão e meio de recursos destinado para isso, isso 
e isso, no sentido de desenvolver o país como um todo, obras estruturan-
tes, importantes, como está sendo feito em outros ministérios”.



 58 Turismo em Debate III

Acho que essa é a reflexão importante para fazermos e esse é o cami-
nho que o Ministério deve seguir, na minha modesta opinião.

Muito obrigado. Era o que tinha a dizer.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Romário) – Muito bem, deputado 

Renan Filho. Faço das suas palavras as minhas. Concordo plenamente 
que o Ministério do Turismo tem que fazer parte do PAC.

Passo a palavra ao deputado José Rocha.
O SR. DEPUTADO JOSÉ ROCHA – Ilustre presidente Romário, 

quero cumprimentar o ministro, colega Gastão Vieira, o secretário exe-
cutivo Valdir Simão e toda a equipe que trabalha com o ministro.

Sempre é uma satisfação tê-lo aqui, ministro, na nossa Comissão, 
V.Exa., que tem sido muito solícito aos nossos reclames. Sempre quan-
do é solicitado, coloca-se inteiramente à disposição e, mesmo sem ser 
solicitado, coloca-se à disposição dos membros desta Comissão. Quero 
parabenizá-lo pelo trabalho que realiza à frente do Ministério e dizer 
que V.Exa. tem prestigiado muito esta Comissão quando ela é convidada 
a participar das reuniões do conselho, quando tem assento às reuniões 
do conselho à convite de V.Exa., demonstrando o prestígio que V.Exa. dá 
à Comissão e aos deputados que dela participam.

Quero dizer da satisfação pela Bahia ter tido a oportunidade de re-
ceber V.Exa. lá, por ocasião do II Salão de Turismo, evento importante 
da Secretaria do Turismo com o segmento, com o trade turístico que 
realiza em Salvador. Foi um sucesso total. A presença de V.Exa. lá fez 
abrilhantar aquele evento.

Parabenizo o deputado Romário na condução desta Comissão.
Ontem, visitamos o estádio Mané Garrincha e o aeroporto e pude-

mos ver que são dois estabelecimentos que vão ficar muito bonitos, mui-
to preparados para receber todos os turistas que vão chegar a Brasília 
por ocasião dos eventos esportivos que serão realizados. Realmente, fi-
quei muito impressionado com a obra que vai ficar à disposição de nós 
brasileiros. Por causa dela, poderemos receber muitos turistas, aqui, em 
Brasília, como portão de entrada do Brasil e com a oportunidade de ter-
mos esses estabelecimentos servindo a nós brasileiros no dia a dia.

Ministro, queria só fazer uma colocação para V.Exa. sobre como 
anda a integração. Antes, tínhamos o Ministério do Turismo e da Cul-
tura; hoje, temos dois Ministérios separados. Temos essa questão dos 
casarões, dos monumentos que representam a área cultural e a área do 
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turismo. Quando vamos ao exterior, à Europa, a outros países, eles real-
mente são uma atração turística. Aqui, há uma degradação muito grande 
nesses casarões da época do Império. Em Salvador, por exemplo, vários 
deles estão caindo por falta de manutenção, de conservação. Como há 
um interesse muito grande na parte do turismo de que esses casarões e 
alguns monumentos possam ser atrativos para o turista estrangeiro, há 
uma inter-relação entre o Ministério do Turismo e o Ministério da Cul-
tura para sua preservação? Talvez, isso seja necessário. Neste momento, 
se não estiver havendo essa inter-relação entre esses dois Ministérios, 
o que poderia ser feito para a preservação de todos esses monumentos, 
casarões a fim de tê-los como mais um atrativo turístico para as pessoas 
que vêm ao nosso país?

Era isso que tinha a dizer.
Agradeço mais uma vez a presença de V.Exa., o prestígio que deu 

quando eu tive a oportunidade de presidir esta Comissão no ano passa-
do. Fiquei realmente muito grato ao Ministério do Turismo, sob a dire-
ção de V.Exa., e a toda a sua equipe pelo prestígio dado a esta Comissão.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Romário) – Muito obrigado, 
deputado.

Passo a palavra à deputada Magda Mofatto.
A SRA. DEPUTADA MAGDA MOFATTO – Meus cumprimentos ao 

Sr. Ministro, ao secretário executivo do Ministério do Turismo, Sr. Valdir.
Deputado Romário, parabéns pelo seu trabalho à frente desta Co-

missão, que considero bastante importante pelos eventos que estão a 
vir por aí.

Sr. Ministro, parabéns pela sua explanação a respeito da situação do 
Ministério, situação geral, que o senhor fez logo no começo.

Há alguns itens que me chamaram a atenção. Uma das coisas que foi 
dita aqui, pelo Sr. Valdir, inclusive, é que o segmento turístico tem 3,5 mi-
lhões de trabalhadores – e foi complementado pelo deputado Renan que o 
setor emprega mais de 10% dos trabalhadores brasileiros. Eu não sei se es-
ses 3,5 milhões referem-se a esses 10% que foi comentado pelo deputado.

Porém, existe uma contagem em que aqueles funcionários que 
trabalham em apart-hotéis, em flats, não são considerados como da 
indústria hoteleira; eles não são considerados como trabalhadores do 
segmento turístico.
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Vejo isso como sendo muito importante porque, quando acontece 
uma convenção ou acordo coletivo para novos salários, eles são encai-
xados como trabalhadores em condomínios, então, eles partem para a 
convenção condominial e não para a convenção de sindicato de hotelaria. 
Isso muitas vezes causa um descompasso entre os salários daqueles que 
trabalham na hotelaria e aqueles que trabalham em flats e apart-hotéis. 
Inclusive existem alguns empreendimentos que são mistos: eles são hotéis 
puramente ou trabalham como hotel e, simultaneamente, na administra-
ção tem o condomínio, que tem uma administração conjunta, porém, tem 
regras distintas para o condomínio. Inclusive esses apart-hotéis ou flats 
têm uma administração hoteleira, têm reserva como hotel, têm todo ser-
viço de hotelaria – camareira, faxineira, enfim, têm todo serviço completo 
de hotelaria –, no entanto, não são encarados como tais.

Quando se faz pesquisa de números de unidades disponíveis dentro 
de um município, inclusive para ele ser considerado como destino turís-
tico, não é levado em conta, pelo que eu saiba, o número de apart-hotéis 
que existem com administração hoteleira. Isso traz uma defasagem bas-
tante grande no levantamento com relação à hospedagem no país.

Então, fica aqui esse meu questionamento: o que o Ministério tem a 
dizer a esse respeito?

Outro item que preocupa bastante, mas muito mesmo, é que eu te-
nho assistido que o Brasil é o maior indutor, ou o que tem o maior nú-
mero de pessoas que fazem turismo dentro do próprio país. E mesmo 
que o Brasil esteja mandando muito turista para fora e recebendo me-
nos, ainda há um contingente gigantesco de pessoas que fazem turis-
mo interno. Mesmo nesse turismo interno nós tivemos uma ascensão, 
graças às políticas adotadas pelo atual governo federal, que trouxe uma 
massa bastante grande populacional de famílias que estão tendo acesso 
ao turismo, em geral. 

O que a gente observa e que está preocupando muito o nosso país – 
e nisso precisaríamos ter algumas ações mais rigorosas – é que, para 
as pessoas que hoje viajam com condução própria ou, muitas vezes – e 
muitas vezes mesmo – em excursão rodoviária, a violência e a falta de 
segurança são um problema nas rodovias brasileiras.

Existem as notícias dos assaltos a ônibus, mas pouquíssimas ocor-
rências são divulgadas – e estão realmente acontecendo nas diversas 
rodovias nacionais – quando ocorrem assaltos a ônibus de turistas, em 
que turistas são pegos como reféns, assaltados ou ficam numa situação 
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altamente constrangedora. E muitas vezes o socorro ou a assistência não 
acontece como deveria.

Então, ficam aqui os questionamentos sobre a mão de obra e a segu-
rança pública.

Vejo que muitas vezes o esforço do Ministério do Turismo é muito 
grande em tentar trazer turistas estrangeiros para nosso país; em con-
trapartida, é fácil de observar que o que assusta e limita muito a vinda 
de turistas estrangeiros para nosso país é exatamente a violência que 
não só todos nós estamos sofrendo, mas também aquela que a mídia in-
terna e a mídia externa divulgam – e assim o fazem muito mais do que 
deveriam fazer, pois fazem com que a violência seja vista muito maior 
do que ela realmente é.

Muito obrigada, Sr. Ministro.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Romário) – Muito obrigado, 

deputada.
Por último, agora, passo a palavra ao deputado Lucio Vieira.
O SR. DEPUTADO LUCIO VIEIRA LIMA – Sr. Presidente, Sras. e 

Srs. Deputados, saúdo inicialmente o presidente Romário pela iniciativa 
deste debate, mostrando a todos que ele apenas não foi um craque nas 
quatro linhas, mas está sendo um craque na política também. Não é à 
toa que já está sendo, apenas em seu primeiro mandato, cotado para 
disputar o Senado, o governo e etc.

Parabenizo o ministro por prontamente ter atendido ao convite, va-
lorizando este Parlamento.

Sei que estou aqui em nome do líder Eduardo Cunha, que gostaria 
de estar presente, mas, em razão da relatoria da chamada «Emenda dos 
Portos», S.Exa. não pôde se fazer presente e me deu a honrosa missão de 
representá-lo neste evento em que o senhor veio falar do turismo, como 
realmente fez, com tamanha competência e clareza.

Mas devo confessar que saio daqui – e vou comunicar isso ao líder – 
com alegrias e também com algumas tristezas. E saio com alegria por 
constatar que o PMDB, ao indicar o seu nome para a presidenta Dilma, 
acertou. E podemos ver isso inicialmente porque o Ministério do Tu-
rismo definitivamente saiu das páginas policiais para as páginas onde 
deve estar: as de eventos, de desenvolvimento do turismo, de engrande-
cimento do nosso país, para trazermos riquezas e divisas. Então, já é o 
primeiro grande passo.
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Quando o senhor fala que aumentou em muito a execução orçamen-
tária, é uma demonstração clara da competência de V.Exa. e de sua equi-
pe. E aqui me permita repetir um ditado que temos na Bahia: “A coruja 
gaba seu toco”. 

Eu quero aqui elogiar toda a sua equipe, através do secretário Fábio 
Mota, que tem demonstrado seriedade e honestidade no trato da coisa 
pública e, principalmente, no trato com os parlamentares. Muita gente 
se queixa de que chega aos Ministérios e não tem o devido tratamento, 
principalmente os parlamentares. Mas lá no Ministério do Turismo não 
é assim, não só por parte do Dr. Fábio, mas por todos. E eu tenho certeza 
de que isso é por orientação e determinação do senhor.

Eu vejo muitas vezes parlamentares se queixarem deste ou daquele 
ministro, mas temos que ver o Ministério. Não importa se o ministro 
não pôde atender naquele momento, desde que o seu pleito tenha sido 
atendido, porque, ao atender o pleito do deputado, estará ele atendendo, 
na verdade, o pleito da população que ele representa. E isso o Ministério 
do Turismo tem cumprido com competência.

Mas fico triste porque, da mesma forma que ouvimos que o governo 
aumentou a execução orçamentária, vemos que diminuiu o orçamento 
destinado ao Ministério do Turismo. E nisso nós, parlamentares, temos 
muita culpa, assim como o Ministério tem sua parcela de culpa.

O Ministério tem que ser proativo na mobilização, não apenas da 
bancada do seu partido, mas na bancada de todos os partidos, uma vez 
que o turismo é um assunto suprapartidário. 

Temos a instalação da Comissão de Orçamento, vamos ter a LDO, 
portanto, temos que voltar a ser proativos, pois o Ministério, através de 
seus técnicos, deve apresentar suas propostas às diversas bancadas para 
que recursos sejam colocados e, dessa forma, possa atingir suas metas.

Fico alegre quando vejo que o Ministério está preocupado não apenas 
com os grandes eventos, mas está preocupado também com os peque-
nos eventos e com os municípios onde existe, efetivamente, um turismo 
a ser desenvolvido, como o turismo religioso e o turismo ecológico. E os 
senhores estão fazendo isso com muita seriedade. 

Fico triste, também, quando se fala que a Copa do Mundo vai nos 
deixar de legado não o que nós imaginávamos, até porque isso virá a 
longo prazo. O Brasil, efetivamente, está pagando um preço para ofe-
recer esse grandioso evento, que vai alavancar o nome do país. Vamos 
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ver se, através disso, realmente teremos o retorno esperado e que pague 
até o fato de nós entregarmos toda essa estrutura da Copa do Mundo à 
FIFA, pois é a entidade que, na verdade, vai neste momento mandar nos 
estádios – como nós estamos vendo – e tomar muitas decisões.

E fico feliz quando o senhor fala do PAC do turismo. Eu acho im-
portante que o Congresso se mobilize nesse sentido. A gente vê PAC da 
mobilidade urbana, PAC disso, PAC daquilo. O PAC do turismo é funda-
mental para que haja recursos e garantia de que essas obras sejam pagas. 

O PMDB está trabalhando nesse sentido. Mas eu faço um apelo ao 
presidente Romário para que assuma, se for o caso, a liderança desse 
movimento de se criar o PAC do turismo, fundamental para que o Mi-
nistério tenha mais recursos. E ninguém melhor do que o presidente da 
Comissão de Turismo para ter a titularidade de encampar essa luta e 
comandar esse processo.

Quero agradecer, em nome da Bahia. Eu vejo aqui diversos estados, 
por meio de seus parlamentares, dizerem que a Bahia tem sido privile-
giada com a mão pesada do Ministério. Os grandes investimentos no tu-
rismo baiano, quer seja em estrutura e em treinamento de mão de obra, 
quer seja em praças e em mercados, têm a mão direta do Ministério. 
Sem medo de errar, eu digo que, se não fosse o Ministério do Turismo, a 
Bahia ficaria para trás nessa área.

No mais, esclareço à Comissão que, quando V.Exa. fala que a Bahia 
está recebendo muitos turistas de Angola – e citou a terra do deputado 
Lúcio –, não é por minha causa que os angolanos estão indo lá, mas, 
sim, pelas belezas naturais do estado e pela maneira como aquele povo 
recebe. Esperamos continuar contando com os investimentos dos mi-
nistérios para que possamos continuar a crescer.

Parabéns, mais uma vez, a V.Exa. pelo trato que está dando à coisa 
pública e pelo avanço na condução do Ministério. Nós, deputados, tam-
bém precisamos ajudá-lo. Quando o senhor diz que muita coisa é devido 
à falta de infraestrutura, neste caso não é infraestrutura turística, mas 
infraestrutura portuária e aeroportuária. 

E o senhor também fala da questão da tributação. Muitas vezes eu 
ouvi aqui cobrarem e atribuírem demandas e até falhas ao Ministério 
do Turismo quando, na verdade, o Ministério sozinho não pode resolver 
tudo; a ação deve vir de uma política de governo, com uma intenção de 
governo. E, para isso, é importante a participação de nós, deputados.
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O PMDB parabeniza-o pela atuação, da mesma forma que reitera que 
a sua bancada está à disposição para lutar pelo Ministério do Turismo.

Muito obrigado a todos.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Romário) – Muito obrigado, deputado 

Lucio Vieira.
Passo a palavra agora ao grande ministro Gastão Vieira, para as 

respostas.
O SR. MINISTRO GASTÃO VIERA – Eu gostaria de chamar o nosso 

secretário Fábio. Queria que ele falasse sobre o Prodetur. No ano pas-
sado, nós fizemos um esforço enorme. Com quase 300 milhões de reais 
nós fortalecemos os estados em obras de infraestrutura importantes. 

Queria também que ele desse alguma informação nova sobre a oferta 
de vagas, como aqui se referiu o deputado Lucio, em especial com rela-
ção ao Pronatec turismo. 

Gostaria, portanto, que o secretário Fábio fizesse essas considerações.
O SR. LUCIO VIEIRA LIMA – Pela ordem, Sr. Presidente, para tam-

bém esclarecer outro fato que me passou. 
Eu ouvi muito sobre a questão da remuneração da Caixa Econômica. 

Só para esclarecer, a Codevasf tira 5% da emenda parlamentar. E olha 
que a Codevasf faz obras nos estados do Nordeste, onde nós estamos 
enfrentando uma violenta seca. Ela cobra esses 5% para gerir esses re-
cursos, apesar de não ser banco. Então, não é um caso apenas da Caixa 
Econômica ou da área do turismo. 

Estou dando o exemplo da Codevasf para ilustrar que ela tira 5% das 
emendas parlamentares.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Romário) – Muito obrigado, 
deputado.

A SRA. DEPUTADA FLÁVIA MORAIS – Presidente, eu queria pedir 
um aparte. É rápido.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Romário) – Por favor, deputada Flá-
via Morais.

A SRA. DEPUTADA FLÁVIA MORAIS – Obrigada, presidente.
Eu tenho uma viagem, pois sou relatora da CPI do Tráfico de Pessoas 

e estou indo para o Paraná agora. 
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Eu só queria parabenizar o ministro pela atuação no Ministério e 
pela recuperação da credibilidade, principalmente no atendimento das 
emendas.

Ressalto também a importância da realização desta audiência públi-
ca aqui hoje, presidente. Eu acho importantíssima a vinda do ministro 
para nos apresentar aqui suas propostas. 

Na verdade, não vou fazer uma pergunta, mas só uma colocação. O 
ministro, na sua apresentação, falou sobre as inúmeras emendas obje-
tivando recursos e sobre as solicitações de programação que foram co-
locadas junto ao Ministério. Ele nos disse, ainda, que alguns critérios 
vão ser colocados na seleção desses recursos de programação. Então, eu 
gostaria de sugerir a possibilidade – eu não sei se isso já está previsto 
pelos senhores – de avaliar os municípios que já têm ou não projetos, 
porque nós sabemos que essa é uma grande dificuldade dos municípios. 
Muitos cadastraram só a intenção de receber o recurso de programação, 
mas infelizmente ainda não têm os projetos. Eu tenho certeza que isso 
vai ser um critério que vai filtrar muito esses recursos.

Eu queria reforçar, mais uma vez – já estive com o ministro várias 
vezes –, a importância do meu município, o município de Trindade, em 
relação ao turismo religioso. Eu sei que o ministro já incluiu o município 
na rota do turismo nacional. E, mais uma vez, reforço a importância de 
Trindade em relação ao turismo religioso. 

Queria também tirar uma dúvida em relação ao financiamento de 
eventos para o turismo religioso. Nós temos um questionamento: é pos-
sível ou não financiar eventos e shows de cunho religioso, sendo o Estado 
laico e o Ministério um órgão público? 

Eu queria, portanto, essa informação, até porque, há poucos dias, nós 
ouvimos a mídia condenando shows que aconteceram em algumas cida-
des, em alguns estados, atendendo a eventos religiosos, dizendo que não 
poderiam ser com recurso público. Eu gostaria que depois o senhor nos 
colocasse isso de forma mais clara.

É só isso. Muito obrigada, presidente.
O SR. DEPUTADO JOÃO ARRUDA – Queria fazer um aparte, pre-

sidente, rapidamente, para reforçar...
O SR. PRESIDENTE (Deputado Romário) – Por favor, deputado 

João Arruda.
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O SR. DEPUTADO JOÃO ARRUDA – Primeiramente, parabenizo 
V.Exa. pela inciativa de trazer aqui o ministro, o secretário Fábio Rios e 
toda a sua equipe. Eu pude acompanhar a apresentação; depois, tive que 
me retirar para participar de uma audiência.

Quero reforçar aqui a fala da deputada Flávia, parabenizando o mi-
nistro e o Ministério pela atuação. Nós estamos vendo o Ministério fa-
zer quase que mágica, em comparação a orçamentos passados e a orça-
mentos de outros ministérios.

Sabemos que V.Exa. tem feito um esforço muito grande, que inclusive 
exige certos enfrentamentos em relação ao posicionamento da desone-
ração do mercado de turismo no Brasil, de produtos turísticos, como ho-
téis. Esse esforço foi feito no início do seu mandato com o nosso apoio. E 
o apoio ao Ministério não é apenas do governo e da sua direção, do pon-
to de vista orçamentário, mas também de toda a Casa, da Comissão. É 
um esforço para que a gente possa dar importância ao turismo no Brasil.

Quando conversa com os prefeitos – nós acompanhamos as suas vi-
sitas pelo interior do Brasil –, V.Exa. sempre sugere que as prefeituras 
nomeiem, que tenham lá uma secretaria municipal de turismo. É im-
portante que a gente faça essa discussão mesmo, porque só assim, com 
esse trabalho aqui da Câmara e de todos os deputados, nós vamos es-
tabelecer uma cultura de fomento ao turismo no Brasil, demonstrando 
a sua importância para a economia como consequência desse trabalho 
em conjunto de toda a Casa, das prefeituras, vereadores e legislativos 
municipais, que acompanham a direção de V.Exa.

Então, reforçando a fala da deputada Flávia, parabenizo V.Exa. e 
toda a sua equipe pelo trabalho e o deputado Romário, presidente desta 
Comissão.

Obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Romário) – Muito obrigado, 

deputado.
Agradeço a presença ao secretário nacional de Programas de Desen-

volvimento do Turismo, Fábio Rios, a quem passo a palavra. 
O SR. FÁBIO RIOS – Saúdo o presidente, deputado Romário, e tam-

bém o deputado Lucio Vieira Lima, do meu estado, na pessoa de quem 
saúdo todos os outros Srs. Deputados.

É com muita honra que nós fazemos parte da composição desta equi-
pe no Ministério do Turismo. A Secretaria Nacional de Programas de 
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Desenvolvimento tem quatro diretorias: Diretoria de Capacitação, Di-
retoria de Infraestrutura, Diretoria do Prodetur e a Diretoria do FPIT.

Especificamente no que se refere ao Prodetur, quando chegamos à 
Secretaria no Ministério, o ministro estabeleceu critérios para aquela 
diretoria. Não tínhamos critérios específicos para ela, presidente Romá-
rio. E é no Prodetur que se desenvolvem as grandes obras do Ministério 
do Turismo. Então nós criamos os critérios, e, por ser programa de apoio 
ao desenvolvimento do Turismo, nós determinamos que deveria haver 
PDITS para se ter acesso ao Prodetur. 

O PDITS nada mais é do que um diagnóstico apresentado pelo pró-
prio estado. O estado é que exemplifica para nós, do Ministério do Tu-
rismo, de que obras necessita. É ele que diz onde quer fazer investimen-
tos e em que programas. Nada mais justo, até porque entendemos que 
as carências dos estados são melhores resolvidas quando apontadas pelo 
próprio estado, pela própria prefeitura, do que por nós, do Ministério do 
Turismo, que ficamos aqui em Brasília. 

Então fizemos essa modificação importante no Prodetur, e isso nos 
permitiu fazer, no ano passado, obras importantes em quase todos os 
estados da Federação. Os estados da Federação que não foram beneficia-
dos com obras, não o foram por não estarem dentro dos critérios. 

Hoje, para se ter acesso ao Prodetur, é preciso possuir um milhão de 
habitantes e os PDITS. Esses são os critérios mais importantes. Ou ter a 
aprovação da Cofiex depois de obter os critérios necessários.

Dentro dessa linha, nós queremos saudar o deputado Renan Filho 
e dizer que lá nós trabalhamos na AL-220, estrada que liga Barra de 
São Miguel. Na Bahia, nós nos empenhamos na requalificação da Pra-
ça Castro Alves. Em Sergipe, estado do deputado Valadares Filho, que 
acabou de sair, nós estamos trabalhando na rodovia Santa Luzia de 
Castro. Em Pernambuco, na BR-035. Na Paraíba, estado do deputado 
Wilson Filho e do deputado Benjamin Maranhão, estamos fazendo um 
centro de convenções. No Ceará, o deputado também acabou de se au-
sentar, temos a BR-040, o aeroporto de Aracati, o aeroporto de Jerico-
aquara e um centro de eventos. No Rio de Janeiro, terra de V.Exa., es-
tamos reformando o Cristo Redentor, fazendo saneamento básico em 
Búzios, Mangaratiba e Arraial do Cabo. No Mato Grosso do Sul, temos 
trabalhado na obra que liga Bonito a Jardins e à Serra de Bodoquena, 
obra muito importante que liga o maior destino de turismo de aven-
tura do país, que é Bonito, ao Pantanal Mato-grossense. Com a obra 
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encurtaremos a distância em mais de 300 quilômetros. Antigamente, 
os turistas que iam até Bonito tinham que andar 400 quilômetros para 
chegar ao Pantanal Mato-grossense, com essa estrada, com apenas 150 
quilômetros, ele chega ao turismo de aventura e com o mesmo tempo ao 
Pantanal Mato-grossense. Portanto, são obras muito importantes que 
estamos fazendo no Mato Grosso. No Amazonas, estamos reformando 
o estádio – que V.Exa. conhece bem – Ismael Benigno. No Espírito San-
tos, estamos fazendo uma nova orla em Guarapari. No Piauí, também 
através do Prodetur, estamos construindo um centro de eventos. E, no 
Paraná, temos muitas obras de saneamento básico.

Todas essas obras somam mais de 300 milhões. A assinatura foi feita 
no ano passado, depois que definimos os critérios. Portanto, estamos 
alavancando os trabalhos, até porque acreditamos que o maior proble-
ma do país é a competitividade. 

Entendemos que fazemos a nossa parte à medida que melhoramos a 
infraestrutura turística, pois, melhorando a qualidade dos destinos tu-
rísticos, consequentemente melhoramos a competitividade também em 
relação ao turismo mundial.

Então essa é a parte do Prodetur. 
Agradeço e estou à disposição de V.Exa.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Romário) – Obrigado, secretário.
Aviso os Srs. Deputados que está havendo votação nominal.
Vamos esperar o nosso ministro.
Agradeço a presença do time do Ministério do Turismo: do chefe de 

gabinete do ministro, Sérgio Brauner; do diretor de relações internacio-
nais, conselheiro Assis Madeira; do diretor do Prodetur nacional, Carlos 
Henrique Sobral; da diretora de capacitação, Marcela Jeolás; do diretor 
de infraestrutura, Neusvaldo Ferreira Lima; diretor de estruturação, ar-
ticulação e ordenamento de turismo, Ítalo Mendes; chefe de gabinete 
da Secretaria Nacional de Programas de Desenvolvimento do Turismo, 
Marco Antônio; assessores especiais Rodrigo Lamego, Mauro Formiga, 
Thiago Furtado, Ricardo Cardoso; chefe de comunicação Carlos Parada; 
chefe da Aspar, Luís Vannucci; coordenadores Frederico Almeida e Ber-
nardo Castro. Sejam todos bem-vindos.

Ministro, passo ao senhor a palavra.
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O SR. MINISTRO GASTÃO VIEIRA – Vou tentar responder na or-
dem. O deputado Asdrubal não está, mas eu gostaria de comunicar que 
nós estamos planejando toda uma ação...

O SR. PRESIDENTE (Deputado Romário) – Ministro, sabemos que 
V.Exa. está aqui desde às 14h. Portanto, como alguns deputados não es-
tão presentes no momento, V.Exa. poderia responder as perguntas dos 
que estão? Depois, V.Exa. poderia mandar para o gabinete deles as res-
postas. Seria melhor. Por favor.

O SR. MINISTRO GASTÃO VIEIRA – O deputado Policarpo fez 
alguns comentários sobre o estádio Mané Garrincha. É realmente um 
estádio fantástico. Eu fui visitar o estádio com o governador Agnelo, e a 
posição daquele estádio é muito melhor do que a posição do estádio que 
os ingleses fizeram para sediar os Jogos Olímpicos. Eu tenho certeza de 
que ele vai dar muito certo no sentido de ser uma arena realmente de 
multiuso e concordo com você.

No dia 21 próximo nós vamos lançar uma campanha – eu vou apro-
veitar logo para responder – para o brasileiro abraçar a Copa. Até hoje 
nós vivemos uma agenda negativa: “Ah, como vai ser na Copa? O trânsito 
não vai andar!”. Enfim, nós precisamos fazer com que o brasileiro viva 
esse evento com orgulho e que olhe o turista como se ele fosse único, 
trate-o bem e faça com que ele volte falando bem do nosso país, consiga 
mais pessoas para nos visitar e, acima de tudo, retorne.

O mundo todo vai estar de olho nesta jovem nação que aceitou todos 
esses desafios.

Nós vamos lançar uma campanha que vai começar nos aeroportos 
no dia 21 de abril. É uma campanha do Ministério do Turismo e, no caso 
de Brasília, nós vamos fazer essa campanha além do aeroporto. Vamos 
fazer na rodoviária e vamos criar na rodoviária e vamos criar uma ma-
neira de fazer nos principais prédios públicos de Brasília. 

Esta é a capital federal, e nós precisamos fazer mais do que vamos 
fazer na Copa das Confederações nas outras cidades.

Em segundo lugar, quero parabenizar Brasília. É a cidade mais avan-
çada na questão da sinalização, da acessibilidade, dos CATs. Ou seja, 
Brasília está trabalhando muito bem, e é dever meu publicamente reco-
nhecer o esforço que Brasília está fazendo.
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O SR. DEPUTADO POLICARPO – Ministro, sobre a campanha, se 
o senhor puder, peço-lhe para enviar o formato do lançamento. Eu gos-
taria muito de participar.

O SR. MINISTRO GASTÃO VIEIRA – Eu convido V.Exa. Passe 
amanhã no Ministério para dar uma olhada. É uma campanha para to-
das as cidades-sede da Copa, e há a de Brasília especificamente. Nós 
vamos colocar nos aeroportos, repito. No caso de Brasília, também na 
rodoviária e em outros prédios públicos. 

Essa é uma recomendação direta da presidente Dilma no sentido de 
que façamos por Brasília o que a capital do país precisa receber dentro 
da promoção ao turismo.

O Sérgio hoje tem um evento em Foz, ao qual eu iria. Eu deveria 
estar hoje à noite lá, mas vim para a Comissão. Era importante o com-
promisso. A Comissão tem essa adesão; e essas palavras de apoio são 
fundamentais também, mas encaminhamos o secretário Vinícius. Ele 
vai estar com vocês hoje. Estamos juntos nessa questão do acesso do 
PAC, conversamos com a Ministra Izabella Teixeira. O Ministério do 
Turismo está disposto a colocar recursos para que a gente tenha uma so-
lução, o mais rápido possível, quanto ao acesso ao PAC. Até porque Foz, 
numa pesquisa feita há algum tempo, é um dos destinos que o turista 
que vem para a Copa do Mundo deseja ir. Foz é o primeiro destino, fora 
do lugar onde ele vai ficar para assistir a sua seleção, que ele não abre 
mão de visitar. 

Portanto, Foz está efetivamente dentro das prioridades do Ministério 
e das preocupações daqueles que estão organizando o evento Copa do 
Mundo. Quanto a isso, você pode ficar absolutamente tranquilo.

Zé Airton, nosso parceiro, sabe que nós estamos trabalhando mui-
to no Ceará. Canoa Quebrada é um ícone. Tudo começou em Canoa 
Quebrada, na verdade. Acho que algumas propostas de Canoa Que-
brada estão postas no nosso sistema. Você tem certeza de que foram 
apresentadas?

O SR. DEPUTADO JOSÉ AIRTON – Confesso que fiquei receoso de 
incentivar que colocasse, porque, no ano passado, a gente não conseguiu 
nada. Criou-se uma expectativa, e a gente acaba se desgastando.

O SR. MINISTRO GASTÃO VIEIRA – Não conseguiu do governo 
do Estado?
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O SR. DEPUTADO JOSÉ AIRTON – Nem com o governo nem com 
o Ministério.

O SR. MINISTRO GASTÃO VIEIRA – Nós precisamos alinhar isso. 
Eu peço que você procure o Fábio. 

O SR. MINISTRO GASTÃO VIEIRA – Sim, o aeroporto de Aracati 
é financiamento nosso. A CE-040 é o aeroporto que complementamos 
com recursos do Ministério do Turismo.

O SR. DEPUTADO JOSÉ AIRTON – Nem isso nem a duplicação 
da CE-040.

O SR. MINISTRO GASTÃO VIEIRA – Eu não fui à inauguração.
O SR. DEPUTADO JOSÉ AIRTON – Na CE-040 eu botei R$ 7 mi-

lhões em emendas...
O SR. MINISTRO GASTÃO VIEIRA – Deputado Renan Filho, 

V.Exa. é testemunha dessa luta pelo PAC. Eu tinha assumido e V.Exa. já 
conversava comigo sobre isso e com outros deputados da bancada. Nós 
temos colocado essa questão dentro do governo. Eu recebi o incentivo da 
Sra. Presidenta no sentido de atuar junto ao Ministério do Planejamen-
to e à Casa Civil para efetivamente criarmos o PAC do Turismo. Estou 
cheio de esperanças de que isso vá ocorrer num espaço de tempo curto.

Agora, é indispensável, é fundamental o apoio que nós estamos re-
cebendo de todos os deputados desta Comissão. É imprescindível que 
vocês também lembrem e mostrem, com os argumentos que aqui foram 
usados, que o PAC do turismo é fundamental para nós, pelas facilidades 
que o PAC cria. Não tem contingenciamento. Não é isso? Então, há uma 
série de facilidades, e nós estamos vivendo um momento oportuno, ago-
ra, para criarmos o PAC do turismo

O SR. DEPUTADO RENAN FILHO – Sr. Ministro, só um aparte, sem 
querer interromper, só para dizer o seguinte: acho que esta Comissão 
poderia combinar uma visita ao Ministério do Turismo para que a gen-
te definisse uma agenda no sentido de convocar aqui a ministra Miriam 
Belchior, que é quem preside o GPAC, para a gente tentar incluir isso.

Eu acho que tem que haver uma mínima pressão política e um apelo 
também. Senão, acho que não vai andar. Eu sou testemunha do traba-
lho de V.Exa.

O SR. MINISTRO GASTÃO VIEIRA – Nós vamos fazer inclusive o 
seguinte, deputado Renan: o Ministério estrutura uma proposta e a par-
tir dela a gente reúne e define uma estratégia política. Nós precisamos 
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ter uma proposta. Que obras? Que prioridades? Onde queremos atuar 
para que a gente tenha mais força de argumentação quando procurar-
mos a ministra Miriam. Ou a solicitação para que ela compareça a esta 
Comissão, ou a criação de uma comissão de deputados da Comissão e de 
diretores do Ministério do Turismo para nos deslocarmos até o Minis-
tério do Planejamento e tentar fazer com que isso ocorra rapidamente.

Eu realmente agradeço a todos aqueles que sonham como eu, como 
todos os nossos secretários, Valdir, Fábio e Vinícius. Todos estamos 
trabalhando juntos no sentido de obtermos um PAC para o Ministério 
do Turismo.

O Fábio deve ter respondido alguma coisa com relação ao Prodetur, 
no que se refere ao estado de Alagoas.

Eu queria comentar um pouco com V.Exa., deputado Renan Filho, o 
PAC das cidades históricas. Outro deputado que também fez uma re-
ferência foi o José Rocha, que já se retirou. Nós participamos da mon-
tagem do PAC das cidades históricas. Eu tinha assumido o Ministério, 
foi na administração anterior à da ministra Marta. O PAC das cidades 
históricas, por decisão da presidenta, tem algo que vem muito ao en-
contro do que o deputado José Rocha queria e ao que V.Exa. se referiu. 
Ele será exclusivamente para a recuperação de prédios históricos públi-
cos, e uma outra parte, um financiamento, seria um crédito, mas bem 
subsidiado, para recuperação de imóveis particulares, que estão na área 
histórica das cidades históricas do Brasil.

Então, ele vai trabalhar nesses dois pontos: recuperação de prédios 
públicos e financiamento para que o particular recupere o prédio dele 
na área histórica das cidades.

O SR. DEPUTADO RENAN FILHO – Ministro, só uma outra parte. 
Também tem no PAC das cidades históricas a recuperação de orlas lagu-
nares, que é uma área que o Ministério do Turismo faz também muito 
próximo, ou seja, a recuperação de largos, que é uma espécie de praça, 
que o Ministério também poderia fazer. Inclusive na própria discussão 
do plano das cidades históricas eles dizem da interface, porque os mu-
nicípios apresentaram uma série de projetos que eram mais voltados ao 
turismo do que à reconstrução.

O SR. MINISTRO GASTÃO VIEIRA – Pode. O secretário executivo, 
Dr. Valdir, quer fazer um acréscimo diante do que V.Exa. está falando.
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O SR. DEPUTADO RENAN FILHO – Outra parte, antes de o se-
cretário fazer um acréscimo. Há também uma parte importante, que é 
a revitalização de toda a área ao lado do sítio histórico para fortalecer 
o turismo: embutir o cabeamento para poder fortalecer o turismo; re-
construir as calçadas; promover a acessibilidade.

O SR. MINISTRO GASTÃO VIEIRA – Iluminação subterrânea.
O SR. DEPUTADO RENAN FILHO – Iluminação subterrânea e 

uma série de coisas.
O SR. VALDIR SIMÃO – É isso, deputado. Nós estamos fazendo um 

trabalho junto com o Ministério da Cultura. O PAC das cidades histó-
ricas tem um bilhão este ano, cinco bilhões de propostas. O que a gente 
está fazendo é mapear as propostas e as obras em execução no Minis-
tério do Turismo para que a gente dê mais volume e visibilidade a essas 
ações nessas cidades históricas. São 44 cidades no Brasil, cinco bilhões 
de pleitos, mas um bilhão só de orçamento. 

(Não identificado) – É um bom dinheiro, né?
O SR. VALDIR SIMÃO – É mais ou menos a execução que nós tive-

mos no ano passado, em todo o Ministério, mas são só 44 municípios. 
O Ministério do Turismo tem várias ações em execução nesses muni-
cípios. Nós estamos mapeando e apresentando inclusive as propostas 
que foram cadastradas aqui em 2013, para o Ministério da Cultura, para 
eventualmente redirecionarem para o PAC iniciativas ou propostas que 
possam ser apresentadas por eles.

O SR. MINISTRO GASTÃO VIEIRA – Inclusive estamos tentando 
trazer o Ministério das Cidades para ver as obras que o Ministério finan-
cia dentro da sua própria dinâmica, mas que afeta os centros históricos.

Há uma questão, nos centros históricos, muito importante de mo-
bilidade urbana. Não é só você ter o prédio e visitar. É como visitá-lo. 
Como você tem mobilidade dentro de uma área histórica?

Portanto, nós estamos tentando trabalhar em conjunto com o Mi-
nistério da Cultura, o Ministério do Turismo e o Ministério das Cidades 
para tirar o máximo proveito possível do PAC das cidades históricas. 

Ampliou-se, deputado Renan. Preliminarmente, era só para aquelas 
cidades consideradas patrimônio da humanidade pela Unesco. Aí houve 
uma ampliação para outras cidades.

A deputada Magda levanta a questão de quem trabalha nos flats, em 
apart-hotéis etc. e que não são considerados trabalhadores de hotéis. 
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O setor não nos levou a essa demanda. Nós temos aqui o secretário 
Valdir. Montamos uma agenda de monitoramento em que todas as de-
mandas dos setores os mais diversos são acompanhadas por nós sema-
nalmente: quem é o técnico responsável; se está na Fazenda; se está no 
MDIC; onde está aquela demanda; que resposta nós temos para a de-
manda; se é o setor que está nos devendo uma resposta etc. Mas essa 
demanda, ele me falava ainda há pouco, não chegou. Era bom, talvez, 
que isso fosse encaminhado. Ela não chegou. É isso Valdir?

O SR. VALDIR SIMÃO – É. Talvez não tenha chegado porque na ver-
dade a demanda não seria a do trabalhador hoje considerado do turismo, 
das entidades representativas do trabalhador do turismo. Nós estamos 
falando de um trabalhador, que é do setor de condomínios, mas que 
trabalha efetivamente para a atividade turística. 

No setor de condomínios e apart-hotéis, nós temos alguma dificulda-
de, e até por isso nós não incluímos na desoneração do programa Brasil 
Maior, porque o modelo de negócios é um pouco diferente. Algumas 
cidades, inclusive, não aceitam esse tipo de modelo de negócios. Eles 
criam uma sociedade com propósito específico, que é formada pelo 
condomínio e pelo operador que vai gerenciar as unidades destinadas 
à habitação da hotelaria. E é a partir dessa sociedade que, por exemplo, 
existe tributação de Imposto de Renda, Cofins etc. A questão dos traba-
lhadores não é enfrentada. 

Existe o Projeto de Lei 2.867 tramitando aqui desde 2004, mas que 
também não enfrenta a questão trabalhista. Ele procura regulamentar a 
atividade desse setor de apart-hotéis, mas ele ainda é omisso em relação 
a essa questão trabalhista. 

Nós nos colocamos à disposição, deputado, para contribuir com al-
guma proposta com a qual possamos evoluir, efetivamente contabilizar 
e, mais do que isso, assegurar os direitos a esses trabalhadores que efeti-
vamente são do setor do turismo e não são hoje reconhecidos como tais. 

O SR. MINISTRO GASTÃO VIEIRA – A senhora poderia inter-
mediar essa demanda junto ao Ministério do Turismo para que colo-
quemos na nossa agenda e comecemos a trabalhar essa questão. É uma 
questão importante. Quando a senhora falou, pareceu uma questão im-
portante. Não, não foi a senhora. Quem falou foi a deputada Flávia, que 
já se retirou. Desde que haja uma finalidade turística e que nós financie-
mos estado ou prefeitura, não há nenhuma problema de apoiarmos um 
evento religioso. Não estamos apoiando a Igreja; nós estamos apoiando a 
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prefeitura ou o estado. Com relação a isso, não há nenhum impedimen-
to, porque qual é o objetivo do Ministério do Turismo? Implementar o 
fluxo turístico. Esse é o objetivo. 

Então, não há dificuldade. Aqueles que apresentaram propostas na 
nossa chamada pública podem ter certeza que vamos examinar e, se for 
possível, vamos atender. 

Quero agradecer ao deputado Lucio as palavras, a manifestação. Efe-
tivamente, o Ministério tem apoiado bastante o estado da Bahia, a Feira 
São Joaquim, a requalificação da Praça Castro Alves. A Bahia, na ver-
dade, é o destino preferido daqueles que não moram no Nordeste. Os 
pernambucanos, durante o Carnaval, ficaram felizes porque deu mais 
gente em Recife para o Carnaval do que na Bahia. Pernambuco superou, 
Recife superou o fluxo turístico durante o período de Carnaval. Mas nós 
temos apoiado a Bahia. O Fábio explicou. Temos apoiado os estados. 

Eu queria até dar uma explicação com relação a isso. Logo que eu as-
sumi o Ministério, quando o governador pedia audiência ao ministro, di-
ficilmente ele era acompanhado pelo secretário de Turismo do estado. Ele 
vinha sempre com o secretário de Planejamento, com o secretário de De-
senvolvimento, com o secretário de Infraestrutura, e eu, às vezes, brincava: 
“Governador, cadê o secretário de Turismo?” Ou seja, com raras exceções, 
o turismo não frequentava a preocupação econômica dos governadores. 
Isso está mudando e muito. Os governadores estão muito conscientes da 
força do turismo dentro da economia de cada estado. Nós estamos contra-
tando com a Fipe, da USP, uma pesquisa para medir o impacto do setor de 
turismo na formação do Produto Interno Bruto de cada estado, para que 
o governador coloque no seu orçamento dotações próprias para apoio às 
atividades turísticas. Isso está acontecendo, principalmente no Nordeste 
todo. Eu diria que está acontecendo no Brasil inteiro. Isso é uma coisa 
que nos deixa muito felizes, porque a força econômica, a musculatura do 
turismo cresce com essa atividade dos governadores. 

Deputado Romário, acho que posso, agora, fazer um convite. No pró-
ximo dia 25 o Ministério do Turismo completa 10 anos. Ele nasce no 
primeiro governo do presidente Lula; o seu primeiro ministro também 
foi um parlamentar, o ministro Mares Guia, que tinha sido da Comis-
são de Educação; depois foi a ministra Marta, que não era parlamentar 
naquele momento, mas tinha sido parlamentar; depois, o ministro Luiz 
Barreto; depois, nosso colega Pedro Novais; e agora, outro parlamen-
tar, que sou eu, no Ministério do Turismo. Então, no dia 25 nós vamos 
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festejar 10 anos do Ministério. Poderíamos fazer uma festa política, com 
muito discurso, festejar, mostrar o que fizemos etc. Optamos por pre-
sentear Brasília, que no dia 21 faz aniversário. E graças ao governo de 
Santa Catarina e à Caixa Econômica Federal estamos trazendo o Balé 
Bolshoi para uma apresentação gratuita para a população de Brasília 
e nossos convidados no dia 25. Presidente Romário, vou mandar dois 
convites para cada membro desta Comissão para que os senhores pos-
sam prestigiar esse evento, que é único. É um espetáculo belíssimo, com 
mais de cem participantes e, repito, gratuito, no Ginásio Nilson Nelson. 
Os ingressos serão retirados previamente, nós vamos dizer onde, e fica-
ríamos muitos felizes se os senhores partilhassem conosco dessa festa 
dos 10 anos do Ministério do Turismo.

No mais, quero agradecer, presidente Romário. Agradeço sua visita, 
agradeço a compreensão e a solidariedade que eu tenho tido da maioria 
dos meus colegas. Eu tenho certeza, não apenas pelo que ouço, eu não 
sou da área, todo mundo sabe que o meu terreno nesta Casa sempre foi 
o da educação, onde fui presidente da Comissão por duas vezes, mas o 
turismo é algo fascinante. Fascinante porque não fala do passado; o tu-
rismo fala do futuro do Brasil. 

Em 1972, era técnico da Sudene. Eu vi a Sudene criar o polo petro-
químico da Bahia juntamente com o presidente Geisel, o Cloroquímico 
de Alagoas e de Sergipe. Vi Pernambuco ter fábricas de automóveis. Vi 
agora o Maranhão e o Ceará prontos para receber uma refinaria, que, 
em função da crise, vai ter um retardamento nas suas ações. Vi Pernam-
buco ganhar uma refinaria. Vejo o Nordeste ganhar uma série de proje-
tos, mas há só uma coisa constante no Nordeste, desde que o Banco do 
Nordeste fez o primeiro Prodetur para recuperar os centros históricos 
das cidades do Nordeste brasileiro. Portanto, o que há em crescimento 
permanente no Nordeste é o turismo. 

Que bom vê-lo aqui, deputado! Prazer em revê-lo! Estou sentindo 
falta lá no Ministério das nossas conversas. O Rio de Janeiro está sem-
pre com os braços abertos para lhe receber. Quero cumprimentar meu 
conterrâneo, o deputado Francisco Escórcio, que tem sido um grande 
defensor, não apenas da política do Ministério, mas do próprio setor de 
turismo, brigando pelo aeroporto de Imperatriz, para não acabar a linha 
aérea, enfim, toda essa luta que V.Exa. está tendo. Quero dizer para os 
senhores o seguinte. Se chegarmos hoje em Portugal, na Espanha, ve-
remos essa crise que demora na Europa, que não acaba, mas está sendo 
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mantido o nível de emprego através do turismo. Os portugueses estão 
preocupados em fazer do turismo a única e a mais possível alternativa 
que eles têm para saírem da crise que estão vivendo. E nós, brasileiros, 
passamos por isso. Nós estamos passando uma noite em Portugal, esta-
mos fazendo de Portugal a porta de entrada para a Europa. E eles que-
rem que os brasileiros passem pelo menos duas noites em Portugal antes 
de seguir para Paris, pela TAP, para outros lugares.

Portanto, esse é o nosso futuro. Nós estamos com o mundo todo 
olhando o que vamos fazer. O que este país vai fazer? E tenham certeza, 
as coisas vão acontecer dentro do previsto, mesmo na questão de segu-
rança, que às vezes nos apavora, é claro. Um ataque isolado dentro de 
uma van, que é uma violência, repercutiu demais na Europa. Eu estava 
com o Acir em Maputo, e repercutiu muito em Maputo o que aconte-
ceu Rio de Janeiro. Esses episódios lançam, muitas vezes, um esforço de 
meses em dúvida àqueles que vão nos visitar. Mas eu não tenho dúvida 
de que o turismo é o caminho mais rápido, mais eficiente para que pos-
samos fazer o Brasil crescer, seu PIB crescer, enfrentar bem essa crise 
econômica. Compreendo também que a presidenta tem problemas que 
ela precisa enfrentar no dia a dia, sem que o turismo ocupe uma priori-
dade absoluta, porque são problemas que exigem do governo uma ação 
imediata. Mas o nosso lugar vai chegar com a ajuda da Comissão.

O SR. DEPUTADO HUGO MOTTA – Ministro.
O SR. MINISTRO GASTÃO VIEIRA – Meu nobre deputado Hugo, 

é um prazer lhe ouvir.
O SR. DEPUTADO HUGO MOTTA – Cheguei um pouco atrasado, 

não sou da Comissão, mas não poderia deixar de me fazer presente por 
ser um dos principais clientes do Ministério do Turismo. Somos com-
panheiros de bancada, e acredito que eu deva ser um dos parlamenta-
res que mais vai ao Ministério. Mas nós não andamos atrás daquilo em 
que nós não acreditamos. Então, se vamos ao Ministério do Turismo, é 
porque nós acreditamos no seu trabalho. Eu não poderia deixar de vir 
saudar V.Exa., parabenizá-lo pelo brilhante trabalho à frente da Pasta e 
dizer também que a minha cidade natal é atendida pelo Ministério do 
Turismo, não só com o grande evento, que é o nosso São João. 

(Não identificado) – A cidade natal é Patos, senão o povo pensa que 
é Natal.

O SR. DEPUTADO HUGO MOTTA – A minha cidade natal é Patos. 
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Não poderia deixar de agradecer, na sua pessoa, a atenção de vários 
funcionários. Estão aqui o secretário Fábio Mota, o Dr. Rodrigo, o Ber-
nardo, que acabou de sair, que sempre nos recebem com tanto carinho e 
tocam adiante os nossos pleitos, seja na parte de eventos, seja com obras 
importantes que estão sendo realizadas. Se não tivéssemos uma gestão 
executada por uma equipe competente, com certeza não poderíamos to-
car esses pleitos adiante. Então, quero agradecer, saudá-los, parabenizá-
-los e nos colocar à disposição dos senhores para sermos parceiros do 
Ministério em suas ações. 

Muito obrigado. Era o que tinha a dizer.
O SR. MINISTRO GASTÃO VIEIRA – Eu agradeço e quero fazer 

uma correção: é a escola de balé. É a única escola fora de Moscou que 
o Teatro Bolshoi tem, que funciona em Santa Catarina. É esse corpo de 
baile que vai nos visitar no dia 25. Essa é uma correção importante que 
eu gostaria de fazer. 

O SR. PRESIDENTE (Deputado Romário) – Muito obrigado, minis-
tro. Primeiramente, quero agradecer pelo convite. Com certeza muitos 
desta Comissão estarão presentes a esse evento.

E como V.Exa. é uma pessoa muito querida, como se nota aqui, há 
mais três deputados que gostariam de usar a palavra. 

Passo a palavra, primeiro, ao deputado Otavio Leite, do Rio de Janeiro.
O SR. DEPUTADO OTAVIO LEITE – Meu presidente, deputado 

Romário, eu queria cumprimentar o eminente ministro, nosso colega 
deputado Gastão Vieira, todos os presentes, e dizer duas palavras rapi-
damente. Não sei se o ministro tem ciência, mas são contingências da 
vida. Estou presidindo a Comissão de Segurança Pública e Combate ao 
Crime Organizado, cuja reunião é no mesmo horário dessa. Mas eis que 
o destino me permite, de vez em quando, poder dizer: o bom filho à casa 
volta. Aqui estou, não tive a satisfação de ouvi-lo, mas queria aproveitar 
a oportunidade e tocar em dois pontos rapidamente. São velhas deman-
das, bandeiras que todos abraçamos e que V.Exa. a esta altura já tem 
informações mais detalhadas e até o engajamento em prol delas, que eu 
sei disso. Basicamente, 15 bilhões de reais, são os últimos números do 
Banco Central relativos ao déficit da conta turismo na balança de paga-
mentos. Esse déficit está em 15 bilhões, foi de 12 bilhões no ano anterior, 
de 10 bilhões, de 9 bilhões, de 5 bilhões. Eu acho que o Banco Central já 
acordou para isso. Acho também que a política econômica não acordou 
para isso, mas há uma preocupação maior, porque já é substantivo no 
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déficit de transações correntes da economia brasileira como um todo. 
Isso é perverso para a economia.

Para solucionar esse problema, todos sabemos que só há um cami-
nho: trazer mais turistas ao Brasil. O caso dos Estados Unidos é exem-
plar: 1,5 milhão de brasileiros foram aos Estados Unidos no ano passado; 
500 mil a 600 mil americanos vieram ao Brasil. O presidente Obama, 
com pompa e circunstância, com a Disneylândia como pano de fundo, 
fez uma conclamação pública: “Brasileiros, venham. Nós os recebemos 
com os braços abertos”. Aumentou o número de funcionários nos con-
sulados, aumentou repartições, etc., e os brasileiros hoje, em menos de 
uma semana, conseguem tirar seu visto, sem problemas.

Bom, é a velha ladainha da batalha do visto. Nós conseguimos aprovar 
a flexibilização do visto, ou seja, o visto eletrônico, uma velha proposta 
desta Comissão, do deputado Cadoca, para a Lei Geral da Copa e Olim-
píadas. Conseguimos uma emenda para que pudesse ser aplicado já, em 
tempo para a Jornada Mundial da Juventude. Estivemos no Ministério 
das Relações Exteriores, etc. Essa é uma oportunidade formidável para 
testarmos o mecanismo. Sei que o Ministério das Relações Exteriores já 
possui software, hardware, enfim, para poder fazer com que as pessoas 
que queiram tirar o visto de entrada para o Brasil possam fazê-lo por 
meio eletrônico. Eu queria saber de V.Exa. informações sobre isso. Sei 
que V.Exa. se movimenta em torno desse assunto. Esse é um ponto.

Outro ponto: a batalha também de classificar, para efeito tributário, o 
turismo receptivo como beneficiário de tudo aquilo que os exportadores 
brasileiros conseguem em termos de facilidades, de financiamento, de 
insumo, enfim, de apoio às atividades econômicas. Se atrairmos mais, 
vamos criar mais empregos, diminuir déficit, e por aí vai.

Era o que eu queria perguntar basicamente. Agradeço a oportunida-
de, deputado Romário.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Romário) – Muito obrigado, 
deputado.

Passo a palavra agora ao deputado Deley.
O SR. DEPUTADO DELEY – Sr. Presidente, apenas saúdo o nosso 

querido amigo. Azar o meu que hoje, realmente – e V.Exa., ministro, co-
nhece a dinâmica da Casa –, tivemos vários outros assuntos a acompa-
nhar. Quero dar-lhe um abraço e desejar-lhe sorte. Como costumamos 
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dizer no futebol: “Que Deus o ajude, porque o resto você sabe fazer”. Boa 
sorte nos seus desafios, que, sabemos, não são poucos.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Romário) – Obrigado, deputado.
Passo a palavra agora ao deputado Francisco Escórcio.
O SR. DEPUTADO FRANCISCO ESCÓRCIO – Sr. Presidente, como 

é bom chegarmos aqui a esta Casa e vermos um espetáculo à parte. E 
esse espetáculo eu posso dizer que está exatamente no exemplo dado 
por V.Exa. e pelo ministro – até a gravata está na mesma cor. Isso signi-
fica dizer que V.Exas. estão exatamente na mesma linha.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Romário) – É bom gosto. Bom gosto 
é bom gosto, deputado.

O SR. DEPUTADO FRANCISCO ESCÓRCIO – Eu não quis dizer 
nada, deputado Romário. Eu só quis dizer que V.Exas. estão exatamen-
te fazendo uma grande dupla. Se fosse uma dupla sertaneja, eu tenho 
certeza de que V.Exas. cantariam aqui e nos encantariam, como estão 
encantando a todos nós.

Quero falar a respeito da competência do meu conterrâneo, o minis-
tro Gastão Vieira. 

Ministro Gastão Vieira, V.Exa. é humilde quando diz que só militou 
aqui basicamente na Comissão de Educação. A educação é a mola-mes-
tra de tudo, e V.Exa. nos encanta e nos envaidece, como maranhense que 
somos, de estar à frente desse grande Ministério. 

Eu passo aqui, para cima e para baixo, sempre procurando saber até 
dos meus colegas como é que anda esse Ministério, e posso dizer que só 
ouço palavras de elogio a V.Exa. Quero, completando, dizer que V.Exa. 
sozinho não é ninguém. Por isso, eu quero também homenagear sua 
equipe, uma equipe competente, uma equipe que faz com que o Minis-
tério possa dar essa resposta ao turismo brasileiro.

Lembro-me de quando eu estava no Ministério da Integração Re-
gional e nós fizemos o Prodetur I. Grande Prodetur! Foi praticamente o 
nascimento do turismo do Nordeste brasileiro. Depois, como deu certo, 
fomos para o Prodetur II. E tivemos a resposta positiva também do Pro-
detur II. Pergunto: não pode vir aí o Prodetur III, que possa exatamente 
fazer uma globalização com tudo isso o que se vai deixar de herança do 
Ministério do Esporte para o turismo brasileiro? 

Ontem, tivemos oportunidade de visitar aqui uma obra que nos encan-
ta, que nos envaidece. É uma obra que – e o deputado Romário disse que 
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ela foi orçada inicialmente em 700 milhões – chega a quase dois bilhões, 
que é o estádio de Brasília. Mas, se nós olharmos para essa obra espeta-
cular, fica também aqui uma grande pergunta: essa obra não vai ter ne-
nhuma finalidade prática para o turismo do Distrito Federal e do Brasil?

Outra questão. Estive com meu amigo deputado Deley no Rio de Ja-
neiro, onde visitei uma grande obra da gestão de S.Exa. 

Deputado Deley, quero parabenizá-lo por aquele grande estádio 
que V.Exa. fez quando foi secretário de Esporte, lá na sua terra, Volta 
Redonda. 

Deputado Romário, é um espetáculo à parte! Vi todo o estádio sendo 
contemplado com atividades para a sociedade daquele município. Que 
isso sirva de lição para nós aqui. 

Saí do Maranhão, saí daqui, para visitar uma obra que eu gostaria 
que todos nós desta Comissão fôssemos visitar, porque faz com que nos 
orgulhemos de ter uma situação daquela, que venha a contemplar prin-
cipalmente o setor social.

V.Exa., deputado Romário, tem a direção focada para essa questão 
dos deficientes, das pessoas com dificuldades. Eu não sei se V.Exa. co-
nhece essa grande obra, mas ela me chama a atenção. Quero ver se nós 
podemos levar isso para o Maranhão, porque temos um verdadeiro ele-
fante branco lá, aquele grande estádio sem nenhuma aplicabilidade. E aí, 
viajando e procurando, como eu procurei, espero que possamos levar as 
soluções que venham a contemplar o povo do Maranhão.

Muito obrigado. Um abraço! Meus parabéns a todos os senhores!
O SR. PRESIDENTE (Deputado Romário) – Obrigado, deputado 

Francisco Escórcio.
Passo a palavra agora, finalmente, ao deputado Weliton Prado.
O SR. DEPUTADO WELITON PRADO – Agradeço. Vou ser breve. 
Eu queria parabenizar o presidente da Comissão de Turismo e Des-

porto, deputado Romário, e de forma muito especial saudar esse guer-
reiro, o ministro Gastão Vieira. 

Parabéns pelo brilhante trabalho à frente do Ministério do Turismo! 
Realmente, a população brasileira torce muito, e essa é uma das pas-

tas mais importantes, com a proximidade da Copa das Confederações e 
da Copa do Mundo. 
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Eu queria cumprimentar, saudar o vereador Fárley Aquino, da cidade 
de Araxá, que fez questão de estar aqui presente. Araxá é uma cidade 
mundial e nacionalmente conhecida. É a cidade da Dona Beija, é a cida-
de do bicampeão do mundo Djalma Santos. Inclusive, em 1958, antes de 
a Seleção Brasileira ir para a Suécia, ela se concentrou em Araxá.

Então, eu queria fazer esse apelo aqui, ministro, em nome do vere-
ador Fárley Aquino, de Araxá, para que V.Exa. veja realmente com ca-
rinho a possibilidade de Araxá ser subsede da Copa do Mundo, porque 
tem realmente um grande potencial e, de forma especial, também a ci-
dade de Uberlândia. São duas cidades que estão aptas a receber seleções. 
Há o estádio, o Grande Hotel, em Araxá, o aeroporto. Então, são cidades 
que estão aptas para isso. 

Eu queria agradecer e parabenizar o trabalho da Comissão por esta 
audiência.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Romário) – Obrigado, deputado.
Agora, volto a palavra ao ministro Gastão Vieira.
O SR. MINISTRO GASTÃO VIEIRA – Primeiro, deputado Ota-

vio Leite, é sempre um prazer ouvi-lo. Eu gostaria de convidá-lo a ir ao 
Ministério, porque nessa questão do visto há algumas complexidades 
e algumas nuanças sobre as quais poderíamos conversar, inclusive na 
presença do conselheiro Acir – Acir, por favor, levante o braço –, que é 
do Itamaraty, trabalha conosco agora e tem algumas informações mais 
recentes sobre o assunto. 

O que eu poderia lhe dizer: o Serpro já desenvolveu o sistema que vai 
possibilitar a emissão do visto eletrônico, sem a presença inclusive da 
pessoa. Há uma oferta dos Estados Unidos que, provavelmente, deverá 
constar da agenda da presidente Dilma, se se confirmar a visita que ela 
vai fazer como chefe de Estado aos Estados Unidos no segundo semes-
tre. Eles queriam fazer um teste com 50 mil pessoas, aquelas que mais 
frequentam os Estados Unidos por questão de negócios e por outras 
questões, mas há um problema de troca de informações que o governo 
brasileiro ainda não decidiu, dentro do princípio da reciprocidade. Por-
tanto, é uma questão importante. Existem vistos ligados ao Itamaraty, 
vistos ligados ao Ministério do Trabalho; existem umas cinco espécies 
de vistos. Então, eu o convidaria a passar no Ministério, para nós faze-
mos uma rodada de conversações e o atualizaremos sobre essa questão. 
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No mais, quero agradecer ao deputado Francisco Escórcio, que se 
retirou, pelas palavras amáveis. Ah, está ali – V.Exa. muda de posição 
mais que Deley e Romário!

O SR. PRESIDENTE (Deputado Romário) – Mas é só aqui, ministro. 
No campo, ele não sai da mesma posição. No campo, ele fica igual a um 
poste, plantado lá. 

O SR. MINISTRO GASTÃO VIEIRA – Eu vi, naquele jogo que houve 
no Maranhão, que ele não mudou muito de posição, não é?

O SR. DEPUTADO DELEY – Ministro, desculpe-me. Ele não mudou 
nada, ele ficou parado. (risos)

O SR. PRESIDENTE (Deputado Romário) – Ele é o poste do time, a 
alma do time, ninguém o vê.

O SR. MINISTRO GASTÃO VIEIRA – É a alma do time? (risos) 
Eu perguntaria ao Valdir e ao Fábio se querem complementar alguma 

resposta que, por alguma razão, eu não consegui dar? Acho que este é 
um momento único, um momento rico, uma bela audiência pública. Es-
tou muito feliz por estar aqui, por este debate. Então, se quiserem com-
plementar alguma coisa que não tenha sido suficientemente esclarecida 
por mim, não há nenhum problema, podem usar a palavra.

O SR. DEPUTADO OTAVIO LEITE – Sr. Ministro – perdoe-me, 
deputado Romário –, a questão de o turismo receptivo ser equiparado a 
agente exportador. 

O SR. MINISTRO GASTÃO VIEIRA – O MDIC começa já a traba-
lhar no Siscoserv, ou seja, está fazendo o mesmo registro das atividades 
de serviço, como faz de bens e mercadorias. 

Nesse caso, eu faço questão, Valdir, de que você dê uma explicação, 
pois que é o nosso representante lá, perante o MDIC, no que se refere a 
esse assunto. Como está o Siscoserv? Até eu, ministro, estou interessa-
do em ter uma informação mais atualizada com relação aos trabalhos 
do Siscoserv.

O SR. VALDIR MOYSÉS SIMÃO – Essa questão é importante. Há 
uma consciência de que a atividade turística é uma atividade exporta-
dora e importadora também. O governo implementou uma ferramen-
ta chamada Siscoserv – semelhante ao Siscomex, hoje utilizado para 
bens –, para a área de serviços. A diferença é que o Siscoserv não é uma 
ferramenta que autoriza as transações como é o Siscomex. O Siscoserv 
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é uma ferramenta que registra as aquisições, as vendas e as compras de 
não residentes. 

Qual é a importância dessa ferramenta? Nós vamos ter como conta-
bilizar efetivamente aquilo que a rede hoteleira, por exemplo, vende para 
o turista internacional, quando esse turista vem para cá e aqui consome. 
Às vezes, ele vem e contrata um hotel aqui, e isso foge das estatísticas de 
entrada de divisas do Banco Central. 

Então, qual é o próximo passo? Nós trabalharmos, do ponto de vis-
ta conceitual, a plena desoneração desse faturamento, lembrando que 
alguns tributos, como o ISS, por exemplo, tem definições na própria 
Constituição de alíquota mínima de 2%. Enfim, vamos ter que trabalhar 
diferentemente do que hoje existe na devolução de taxação, por exem-
plo, na Europa, quando se fala de bens. No nosso caso, são serviços, é um 
pouco mais complicado. 

Mas eu tenho a expectativa de que, com a evolução do Siscomex, hoje 
todos os setores são obrigados a registrar – a ferramenta está funcionan-
do, o Ministério do Desenvolvimento e a Receita Federal estão prestan-
do todo o apoio necessário às empresas que têm alguma dificuldade –, 
e com o balanço do efetivo registro dessas operações, o próximo passo é 
pleitear a plena desoneração dessa parcela do faturamento das empresas 
que vai ser vendida para não residentes. Lembro que isso também vai 
permitir a contabilização daquilo que exportamos de serviços, não só no 
caso de turismo, logicamente, mas daquilo que é exportado de serviços.

Só um registro adicional, no que tange à questão do visto. Eu tenho 
a seguinte percepção, deputado: eu não sei se vamos conseguir eliminar 
o visto, por exemplo, com os Estados Unidos. Foram oito bilhões de dó-
lares que os brasileiros gastaram nos Estados Unidos no ano passado. 

O SR. MINISTRO GASTÃO VIEIRA – Em cartão de crédito.
O SR. VALDIR MOYSÉS SIMÃO – Foram oito bilhões. Do déficit 

da conta, 15,5 bilhões, aproximadamente 80% se referem a cartão de 
crédito. Então, eu não sei em que medida nós vamos conseguir. Temos 
que trabalhar para trazer mais gente, mas temos que trabalhar a ques-
tão da qualidade do produto, sobretudo para o público americano, que é 
exigente, e também a questão do preço. Efetivamente ainda é mais caro 
vir ao Brasil do que ir ao Caribe, por exemplo. Se nós conseguirmos uma 
solução que busque equilíbrio nessa questão qualidade/preço, a nossa 
promoção será mais eficiente. Esse é um ponto importante a registrar, 
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que vai além da questão do visto: o produto turístico brasileiro e o preço 
que se cobra. 

Foi mencionado aqui pela deputada a questão do câmbio. Isso foge 
da nossa governança, é imponderável, mas não podemos trabalhar com 
essa variável e depender dela para melhorar os nossos números. Nós 
temos que efetivamente trabalhar – e temos potencial – para ampliar 
a chegada de turistas internacionais, que está estagnada nos últimos 10 
anos em 5,5 milhões de pessoas.

O SR. MINISTRO GASTÃO VIEIRA – Eu queria completar dizendo 
que há uma legislação, aprovada no Congresso, que vai entrar em vigor, 
que manda discriminar na nota fiscal o imposto pago. Se nós juntarmos 
o Siscoserv, que registra todas essas operações, com a nota fiscal daquilo 
que o turista efetivamente pagou por serviços – nós não somos vende-
dores de mercadorias e de bens, mas praticamente de serviços –, dá para 
pensar em devolver parte desse custo que o turista teve para ele próprio.

Ao levantar essa questão e ouvir aqui a resposta do Valdir, eu estou 
imaginando criar um grupo de trabalho do Ministério para trabalhar-
mos nessa direção. Foi muito boa a intervenção.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Romário) – Muito obrigado, secre-
tário Valdir.

O SR. VALDIR MOYSÉS SIMÃO – Obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Romário) – Ministro, eu gostaria de 

agradecer a V.Exa. pela presteza ao atender ao convite desta Comissão, 
pelos esclarecimentos prestados, que, com certeza, serão de grande im-
portância para todos nós, e, principalmente, pela paciência em razão 
desta audiência muito exaustiva, de quase cinco horas. Muito obrigado.

Comunico às Sras. e aos Srs. Deputados que na segunda-feira, dia 22 
de abril, realizaremos uma visita técnica ao Estádio Mineirão e ao Ae-
roporto de Confins, na cidade de Belo Horizonte. Aqueles que tiverem 
interesse em participar da visita, por favor, entrem em contato com a 
nossa secretaria. 

Convido a todos ainda para o nosso Seminário Gestão Financeira e 
Formação de Atletas nos Clubes de Futebol, a realizar-se no dia 24 de 
abril, quarta-feira, às 9 horas, no Auditório Nereu Ramos.

O SR. DEPUTADO FRANCISCO ESCÓRCIO – Sr. Presidente, antes 
de acabar, por favor! 



 86 Turismo em Debate III

O SR. PRESIDENTE (Deputado Romário) – Agradeço a presença às 
Sras. e aos Srs. Deputados e aos demais presentes que contribuíram para 
o êxito desta reunião. 

Antes de encerrar, temos uma intervenção do deputado Francisco 
Escórcio.

O SR. DEPUTADO FRANCISCO ESCÓRCIO – É que o deputado 
Popó me incumbiu de fazer um convite a todos. Nós vamos fazer o jogo 
da solidariedade humana na Bahia, em Itabuna, na quinta-feira. Prepa-
rem-se, porque o negócio não é brincadeira lá!

O SR. PRESIDENTE (Deputado Romário) – Muito bem! 
Está encerrada a presente audiência pública.
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audiência pública para debater o 
direito humano ao lazer e a situação 
da acessibilidade do turismo para as 
pessoas com deficiência no brasil

Audiência pública realizada em 7 de maio de 2013 para 
debater o direito humano ao lazer e a situação da acessibilidade 

do turismo para as pessoas com deficiência no Brasil.

Convidados: 
1. Antonio José Ferreira – Secretário nacional de promoção dos direi-

tos da pessoa com deficiência;
2. Ricardo Shimosakai – Diretor comercial da empresa Turismo 

Adaptado e consultor em acessibilidade e turismo adaptado;
3. Janaki Nayar – Coordenadora-executiva da Society for Accessible 

Travel & Hospitality;
4. Scott Rais – Membro da Society for Accessible Travel & Hospitality;
5. Wilken José Souto Oliveira – Coordenador geral de segmentação do 

Ministério do Turismo;
6. Yuri Rafael Della Gustina – Diretor do Departamento de Políticas de 

Acessibilidade e Planejamento Urbano do Ministério das Cidades;
7. José Osório Naves – Diretor de comunicação da CNTur 

(Confederação Nacional do Turismo).

A SRA. PRESIDENTA (Deputada Rosinha da Adefal) – Senhores, 
bom dia.

O espaço é um pouco pequeno para todos os convidados. Peço a 
todos, portanto, que se identifiquem e se posicionem à medida que eu 
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for chamando os nomes que comporão esta primeira Mesa de debates 
do Plenário.

Pela ordem, chamo o Sr. Ricardo Shimosakai, diretor comercial da 
empresa Turismo Adaptado e consultor em acessibilidade e turismo 
adaptado; a Sra. Janaki Nayar, coordenadora executiva da Society for 
Accessible Travel & Hospitality; o Sr. Antonio José Ferreira, secretário 
nacional de promoção dos direitos das pessoas com deficiência.

O Sr. Scott Rais, membro da Society for Accessible Travel e Hospita-
lity, chegará em breve, pois teve um problema de transporte.

Deputado, V.Exa. permite que, nesta primeira Mesa, sentem-se aqui 
somente os palestrantes? (Pausa.) Muito obrigada.

Convido para compor a Mesa também o Sr. Wilken José Souto Oli-
veira, coordenador-geral de segmentação do Ministério do Turismo; o 
Sr. Yuri Rafael Della Giustina, diretor de políticas de acessibilidade e 
planejamento urbano do Ministério das Cidades; e o Sr. José Osório Na-
ves, diretor de comunicação da Confederação Nacional de Turismo.

Sejam bem-vindos! Muito obrigada a todos pela presença.
Antes de iniciar a exposição, faço os seguintes esclarecimentos, de 

acordo com o Regimento Interno desta Casa: o tempo reservado para a 
exposição dos convidados é cinco minutos, podendo o prazo ser pror-
rogado, sendo permitidos apartes somente durante a prorrogação; a pa-
lavra será dada a autores e a membros da Comissão, respeitada a ordem 
de inscrição, pelo prazo de três minutos, dispondo os convidados do 
mesmo tempo para a resposta; serão permitidas a réplica e a tréplica, 
pelo prazo de três minutos, improrrogáveis.

Peço a todos a compreensão do cumprimento dos prazos estabelecidos.
Em virtude da importância desta audiência pública, informo a todos 

que o evento será transmitido pelo portal e-Democracia da Câmara dos 
Deputados, permitindo a interação com o público. Perguntas poderão 
ser dirigidas aos expositores e serão encaminhadas à Mesa por meio da 
nossa secretaria.

Informo ainda que a lista de inscrição para debates encontra-se so-
bre a mesa. Os deputados que desejarem fazer uso da palavra deverão 
registrar seu nome na referida lista. V.Exas. somente poderão abordar 
o assunto da exposição pelo prazo máximo de três minutos, tendo o 
interpelado igual tempo para responder, facultadas a réplica e tréplica 
pelo mesmo prazo, vedado ao orador interpelar qualquer dos presen-
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tes. Informo, por fim, que não haverá aparte durante a exposição dos 
convidados.

Antes de passar a palavra aos expositores, eu gostaria de fazer um 
breve pronunciamento.

É com satisfação que presido esta audiência pública, que foi por mim 
requerida nesta Comissão de Turismo e Desporto e, de imediato, aprova-
da por seus membros, meus companheiros parlamentares, que entende-
ram a sua importância para a plena inclusão da pessoa com deficiência.

Manifesto um agradecimento pessoal ao presidente desta Comissão, 
o deputado Romário – S.Exa. está-se dirigindo do aeroporto para cá –, 
que também é vice-presidente da Frente Parlamentar do Congresso Na-
cional em Defesa dos Direitos da Pessoa com Deficiência. S.Exa. não me-
diu esforços para a realização desta audiência, dado o pouco tempo que 
tivemos para a organização do evento.

Agradeço a todos os servidores, tanto àqueles lotados nesta Comis-
são quanto aos do meu gabinete e da liderança do PTdoB, o empenho 
para a realização deste evento. Realmente, em tempo recorde consegui-
mos vencer toda a burocracia para estarmos hoje aqui reunidos, a fim de 
debater tema tão importante.

Ao Sr. Ricardo, ao Sr. Scott e à Sra. Janaki, especialistas em turismo 
acessível, agradeço a disponibilidade. S.Sas. reservaram suas agendas 
para garantir presença nesta audiência.

Muito obrigada ao Sr. Antonio José Ferreira, secretário nacional de 
promoção dos direitos das pessoas com deficiência, companheiro de 
luta, sempre tão atento e assíduo às minhas solicitações e convites.

Agradeço, enfim, a todos os presentes. 
Relembro que as audiências públicas são instrumentos que permitem 

e aperfeiçoam as práticas democráticas de nosso país e é de extrema 
relevância para os anseios da sociedade que sejam levadas em consi-
deração quando da elaboração das leis e das politicas públicas. Sem os 
senhores este evento não teria razão de existir.

Trago a todos a oportunidade de juntos refletirmos sobre este im-
portante tema, a acessibilidade, um direito que garante a nós, pessoas 
com deficiência, ir e vir com autonomia e segurança. A acessibilidade 
é um instrumento que nos garante a igualdade de oportunidades. Sem 
a acessibilidade não conseguimos usufruir dos demais direitos huma-
nos, pois não é possível chegar aos hospitais, às escolas, aos ambientes 
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de trabalho, aos órgãos públicos e aos espaços de uso público em geral. 
Lembramos que promover a acessibilidade não se resume à derrubada 
de barreiras arquitetônicas. Para além delas, temos o compromisso de 
eliminar as barreiras de comunicação e, principalmente, as barreiras de 
atitude. Somente por meio de mudanças significativas de atitude e de 
tomada de consciência é que seremos capazes de promover a verdadeira 
inclusão. E é a derrubada dessas barreiras de atitude que estamos traba-
lhando nesta audiência pública.

Nós, pessoas com deficiência, lutamos por reabilitação e acesso à saú-
de, pelo acesso à educação e pela inclusão no mercado de trabalho, mas 
também queremos ter acesso digno ao lazer, à cultura, ao esporte e ao 
turismo, que também são direitos fundamentais para a existência dig-
na e satisfatória. E é este o objetivo específico desta audiência pública: 
refletirmos sobre a acessibilidade no turismo. Com a proximidade dos 
grandes eventos, precisamos estar atentos para garantir a nossa partici-
pação igualitária, com dignidade e segurança. 

Para colaborar com este momento de tomada de consciência, profis-
sionais reconhecidos na área irão relatar suas experiências, impressões 
e sugestões, tendo em conta os avanços já promovidos por outros países, 
mas sem perder de vista as realidades e peculiaridades brasileiras.

Tenhamos todos uma excelente audiência pública!
Para que possa fazer o seu pronunciamento, a sua exposição, passo 

a palavra ao Sr. Antonio José Ferreira, secretário nacional de promoção 
dos direitos das pessoas com deficiência.

O SR. DEPUTADO FRANCISCO ESCÓRCIO – Pela ordem.
A SRA. PRESIDENTA (Deputada Rosinha da Adefal) – Pois não, 

deputado Francisco Escórcio.
O SR. DEPUTADO FRANCISCO ESCÓRCIO – Presidenta, nesta 

oportunidade, quero deixar com V.Exa. o meu abraço e o registro da mi-
nha admiração por V.Exa., por estar realizando esta audiência pública, 
de tamanha relevância para essa classe que necessita do nosso amparo, 
da nossa admiração e do nosso amor. 

E digo: avança, Rosinha! Você precisa, mais uma vez, fazer um gol de 
placa! Com isso, estou homenageando também o nosso querido presi-
dente Romário.

Eu gostaria de dizer que estou junto com os senhores, mas não pode-
rei ficar, porque estou sendo chamado, como vice-líder do PMDB, para 
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participar de uma reunião. Contudo, deixo registrados a minha admira-
ção e o meu carinho. 

Mais uma vez, meus parabéns, deputada Rosinha, pela iniciativa de 
trazer tema de grande relevância a esta Comissão!

A SRA. PRESIDENTA (Deputada Rosinha da Adefal) – Muito obri-
gada pelo pronunciamento, deputado Francisco Escórcio, do PMDB do 
Maranhão.

Com a palavra o Sr. Antonio José Ferreira, secretário nacional de 
promoção dos direitos da pessoa com deficiência.

O SR. ANTONIO JOSÉ FERREIRA – Bom dia a todos.
Obrigado, deputada Rosinha da Adefal. É uma grande satisfação es-

tar aqui hoje debatendo este tema.
Mais uma vez, quero parabenizar a deputada Rosinha da Adefal, que 

tem trazido para esta Casa a discussão de temas relevantes, temas de 
suma importância para as pessoas com deficiência.

Deputado Rosinha da Adefal, ficamos muito felizes em saber que 
V.Exa. e os demais companheiros com deficiência desta Casa têm feito a 
diferença, têm mobilizado e sensibilizado os demais parlamentares para 
a discussão de temas de tanta relevância, como o que traz hoje, o turis-
mo acessível.

Pergunto quanto tempo tenho para o pronunciamento, para que eu 
possa me organizar.

A SRA. PRESIDENTA (Deputada Rosinha da Adefal) – Os exposito-
res dispõem de 15 minutos, Sr. Antonio José.

O SR. ANTONIO JOSÉ FERREIRA – Não utilizarei os 15 minutos.
Amigos, na verdade, nós, do Movimento das Pessoas com Deficiên-

cia, estamos inaugurando muitas etapas em nossa luta. Por que digo 
isso? Porque somos de uma luta que ainda representa uma população 
bastante invisível. Dados do IBGE informam que, no último Censo de 
2010, 45 milhões de brasileiras e de brasileiros – 23,9% da população – 
identificaram-se ao pesquisador do instituto como tendo algum tipo de 
deficiência, das mais discretas até as mais severas, podemos dizer as-
sim. No entanto, ainda estamos começando a discutir temas como, por 
exemplo, a acessibilidade no turismo.

A acessibilidade no turismo é um tema novo. Essa é uma temática 
que antes não era debatida. Nós debatíamos as questões das pessoas 
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com deficiência no que se refere à saúde, ao emprego, à educação, à as-
sistência social, mas turismo é um tema novo, que estamos começando 
a debater agora. E por quê? Porque o resultado das políticas públicas 
empreendidas no Brasil, principalmente nos últimos 10 ou 12 anos, tem 
possibilitado que esse público, que infelizmente ainda está situado entre 
as camadas mais pobres de nossa sociedade, comece a ter outras prio-
ridades. Nossas prioridades não são mais somente o emprego e a saúde. 
São também essas, mas, além disso, a prioridade é o lazer, o turismo, os 
esportes, já há muito tempo. Enfim, abordamos esse tema agora, com 
toda a força, porque as pessoas com deficiência fazem agora turismo tal 
qual o fazem as outras pessoas.

Oportunidade para todos! É esta a nossa luta. É isto o que nos garante 
a Convenção Internacional sobre os Direitos das Pessoas com Deficiên-
cia: a equiparação de oportunidade a todas as pessoas.

Neste ponto, digo que considero muito feliz o convite feito pela 
deputada Rosinha da Adefal e por esta Comissão a técnicos, a empresários 
e ao representante da Confederação Nacional do Turismo para discuti-
rem conosco o assunto, porque vamos receber no Brasil grandes eventos, 
como a Copa das Confederações, a Copa do Mundo, as Olimpíadas e as 
Paralimpíadas de 2016. Muitas pessoas com deficiência chegarão de ou-
tros países para nos visitar e precisam encontrar toda a rede hoteleira e 
todos os atrativos turísticos em condições de recebê-los dignamente.

Eu poderia falar sobre algumas ações que o governo desenvolverá 
para melhorar essas condições, para garantir autonomia às pessoas com 
deficiência, mas não vou fazer isso, porque aqui está o Sr. Wilken, do 
Ministério do Turismo, que fala melhor que eu sobre esse tema. S.Exa. 
se incumbe desse tema no Ministério do Turismo com muita competên-
cia e capacidade. E o Sr. Yuri, do Ministério das Cidades, também falará 
da acessibilidade no âmbito da Secretaria Nacional de Acessibilidade e 
Programas Urbanos.

Enfim, enquanto coordenador da política nacional, competência de-
legada à Secretaria Nacional, nós estamos bastante satisfeitos, deputada 
Rosinha da Adefal. Talvez não tenhamos ainda muito a comemorar, mas 
muitas ações já começam a se desenhar, dando-nos a perspectiva de que 
em pouco tempo teremos muito mais novidades e ações positivas para 
comemorar, no âmbito do turismo. 

A rede hoteleira de Brasília é um desafio, no que diz respeito à quan-
tidade de leitos e de apartamentos acessíveis. Há desafios também no 
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Rio de Janeiro, em São Paulo, enfim, nas grandes capitais e cidades. Mas 
temos a certeza de que, quando estiver totalmente pronta toda a rede 
hoteleira que está sendo construída para esses grandes eventos, nós te-
remos uma oferta bem maior de apartamentos acessíveis, de hotéis com 
condições de acessibilidade. E não só nos hotéis, mas nos grandes esta-
belecimentos já temos também essa realidade, nos estádios e nos gran-
des espaços onde acontecerão as atividades.

Para finalizar, quero abordar duas questões.
Deputada, esta semana estive na Secretaria-Geral da Presidência da 

República, que está apoiando a Jornada Mundial da Juventude, no Rio 
de Janeiro, cidade que receberá milhões de pessoas durante o mês de 
julho. Estive lá conversando sobre questões de acessibilidade. É claro 
que enfrentaremos dificuldades, porque a cidade do Rio de Janeiro nos 
desafia bastante, mas muitas providências estão sendo tomadas. Nós es-
tamos atentos ao tema. Há, por exemplo, a questão da acessibilidade à 
comunicação. Estamos trabalhando para que essa possa ser uma ação 
desenvolvida para atendimento às pessoas com deficiência.

Neste momento, em que temos 300 mil pessoas inscritas, já temos 
quase mil pessoas com deficiência inscritas na Jornada Mundial da Juven-
tude. Isso demonstra que as pessoas com deficiência vêm participando 
das grandes atividades, e esse é um nicho importante dentro do turismo.

Entendam os empresários que isso não é um gesto somente de respon-
sabilidade social, mas de investimento. Investir em acessibilidade é inves-
tir de fato na melhoria do seu equipamento. Não me canso de dizer que 
um espaço acessível é excelente não só para as pessoas com deficiência, 
mas para todas as pessoas. Onde passa uma cadeira de roda, passa qual-
quer pessoa, passa todo mundo. É importante pensarmos nessa questão. 

Por fim, anuncio que daqui a pouco sairei para acompanhar o mi-
nistro Padilha em uma atividade em Taguatinga. O Ministério da Saúde 
tratará do tema saúde, no Viver sem Limite. O ministro anunciará uma 
série de ações do Viver sem Limite no eixo da saúde e, com o governador 
Agnelo, inaugurará o Centro Especializado em Reabilitação, um CER do 
tipo II, no Distrito Federal. 

Um abraço a todos. Parabéns pela iniciativa! Obrigado.
Permanecerei um pouco mais nesta audiência pública.
A SRA. PRESIDENTA (Deputada Rosinha da Adefal) – Obrigada, 

Sr. Antonio José, por sua fala.
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Farei apenas algumas considerações.
Ao longo desses mais de 30 anos de movimento de inclusão, conse-

guimos provar nossa capacidade laborativa. Ainda continuamos nessa 
luta pela inclusão no mercado de trabalho, mas muitos, graças a Deus, já 
têm renda suficiente para vivenciarem o turismo, e não só no Brasil, mas 
também no exterior. Tenho certeza de que muitos optam por viajar para 
fora do país exatamente por conta das barreiras que encontram aqui. Se 
conseguirmos, principalmente os empresários, vencer essa barreira de 
atitudes e compreendermos que precisamos de um mundo para todos, 
que a acessibilidade não pode ser apenas em alguns apartamentos, mas 
em todo o parque turístico, não só no hotel, mas no acesso ao transpor-
te, a todos os serviços, esse será o grande desafio da acessibilidade como 
um todo, em especial na questão do turismo.

Agradeço as suas ponderações, Sr. Antonio José. Em breve estarei 
com o senhor, cobrando. E aproveito este momento para, em público, 
pedir a sanção do projeto de lei da aposentadoria especial da pessoa com 
deficiência. Sei que já está bem encaminhado na Presidência da Repúbli-
ca. Que possamos fazer um grande ato, Sr. Antonio José, para comemo-
rarmos mais esta vitória para as pessoas com deficiência de todo o país: 
a aposentadoria especial para as pessoas com deficiência, respeitando as 
diferenças e promovendo a igualdade.

Passo a palavra ao Sr. Ricardo Shimosakai, diretor comercial da em-
presa Turismo Adaptado e consultor em acessibilidade e turismo adap-
tado, que dispõe de 15 minutos.

O SR RICARDO SHIMOSAKAI – Primeiramente, quero agradecer 
o convite e parabenizar V.Exa. pela formação desta audiência, com pes-
soas envolvidas na questão da acessibilidade e também do turismo. 

É sempre bom frisar que, com a falta de compreensão de ambas as 
partes, a coisa se faz errônea ou incompleta. Pessoas do turismo, mesmo 
com boa vontade, querendo fazer o turismo acessível sem conhecimento 
da pessoa com deficiência e da acessibilidade acabam fazendo um traba-
lho errôneo ou incompleto. E da outra forma também. 

Como comentou o Sr. Antonio José, há 45 milhões de pessoas com 
deficiência. Mas o turismo precisa ser visto de forma mais ampla. Temos 
dados de um bilhão de pessoas com deficiência no mundo. O turismo 
não é só local, há pessoas de fora querendo visitar o Brasil. Isso pode 
gerar um movimento muito grande, financeiramente, e outras questões 
para o país. 
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Nesses grandes eventos, como Copa, Olimpíadas e Paralimpíadas, 
Jornada da Juventude, apesar de ser questionado o porquê de se fazer 
isso em vez de lidar com outras questões importantes, como saúde ou 
coisa do gênero, é comprovado que depois o retorno é muito grande. É 
um investimento. É muito importante haver esses eventos.

Porém, em todas as questões que envolvem acessibilidade no turismo 
vejo que falta planejamento. E são questões muito pontuais. Por exem-
plo, somente alguns hotéis investem em acessibilidade. Contudo, neces-
sitamos não apenas de hotéis; necessitamos do complexo aeroportuário, 
aeroportos e companhias aéreas, dos restaurantes, dos atrativos. O tu-
rismo é um conjunto de produtos e serviços.

Aliás, a acessibilidade é muito vista como relativa a questões físicas: 
arrumar a estrutura. Mas há também a questão atitudinal. Como aten-
der a pessoa com deficiência? Posso citar alguns exemplos, como o tra-
balho que fizemos em Bonito. Bonito é uma área natural. Como se fará 
a acessibilidade lá? Colocar rampas e elevadores no meio da natureza 
não é viável. O trabalho é feito por meio da capacitação dos guias. Eles 
vão saber como colocar a pessoa num bote, fazer a flutuação e todas as 
outras coisas mais. Vejo isso como uma situação ainda muito primária. 
Ainda não se tem falado na capacitação dos profissionais para atender a 
pessoa com deficiência, em todos os âmbitos, seja deficiência física, seja 
deficiência auditiva, seja deficiência visual, seja deficiência intelectual. 

Alguns programas foram criados, como o da Associação Brasileira de 
Ecoturismo e Turismo de Aventura (Abeta). Eles criaram uma espécie de 
programa, uma cartilha sobre aventura. Inicialmente, eles tinham criado 
a Aventura Segura, para normatizar a segurança na aventura. Questionei 
várias vezes que esse programa deveria ser para a segurança como um 
todo; não tratava de questões específicas para pessoas com deficiência. 
Eles criaram alguma coisa, mas considero que foi algo ainda muito básico. 
Por exemplo, ao fazer uma atividade de rafting, existe um procedimen-
to, instruções de segurança, antes de se iniciar aquela atividade. Se um 
surdo for fazer essa atividade, e não houver ninguém para dar as instru-
ções, na verdade ele nem deveria fazer essa atividade. Ele vai precisar de 
alguém, um intérprete de Libras, alguém com conhecimento em Libras, 
para instruí-lo sobre as questões de segurança. São várias as situações em 
que se precisa ter mais alguma coisa, além dessas questões estruturais. 

Tentei, algumas vezes, interpelar o Ministério, mas infelizmen-
te não tive sucesso. Tenho algumas ideias, alguns projetos, que acabo 
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realizando de forma comercial, de forma particular. Se nem Ministério, 
nem secretarias, nem outros órgãos aceitam minhas ideias para colocá-
-las em âmbito nacional, de forma a poder inserir isso em todos os espa-
ços, faço-o de forma particular. 

Eu os interpelei, por exemplo, quanto à reclassificação hoteleira. Por 
que não implantar a acessibilidade na reclassificação hoteleira? Since-
ramente, não entendi a resposta da pessoa do Ministério – não lembro 
mais o nome da pessoa, que interpelei durante um evento. Ela disse que 
não seria viável, não seria possível fazer isso. Aproveitar essa situação de 
ser ter uma reclassificação hoteleira e incluir a questão da acessibilida-
de, creio que isso seria uma bela oportunidade, além de ser um avanço 
naquilo que é uma grande dificuldade para muitas pessoas. Na verdade, 
o Selo Universal de Acessibilidade não tem valor aqui. Ele não é regu-
lamentado e fiscalizado. Qualquer um coloca o selo e se diz acessível. 
As pessoas com deficiência não têm uma base, nem confiança, para se 
situarem quando se trata de hotéis ou qualquer outro local, como res-
taurantes ou outros locais atrativos, que se dizem acessíveis. Como fazer 
para se ter confiança nessa situação? 

Eu até gostaria que o Sr. Wilken ou outro convidado falasse a respeito 
das licitações que foram formadas: uma, sobre a pesquisa da demanda; 
outra, sobre o selo de acessibilidade. Como a licitação já foi realizada, 
seria bom dizer em que patamar estão essas questões. Seria uma boa 
ideia. Tenho em mente, na questão da acessibilidade, uma espécie de 
certificação, como já tenho visto em outros países. Considero muito as 
experiências de outros países, porque os problemas aqui ou lá fora são 
os mesmos. As soluções, sim, são diferentes. Casos de sucesso lá fora, eu 
tento trazer para o Brasil. A França tem um selo de acessibilidade, uma 
organização de turismo acessível. Ela criou um selo próprio que, depois, 
foi incorporado junto ao Ministério do Turismo francês. Com isso, tem-
-se uma base confiável, qual seja a de saber onde é acessível ou não.

Então, como eu disse, trago muitas experiências do exterior. Por ou-
tro lado, temos muitas pessoas e entidades competentes aqui para fazer 
esse trabalho também. Sem desmerecer ninguém, não estou falando que 
não se deva trabalhar com pessoas como a Janaki e o Scott. Aliás, es-
ses dois são, acho, meio brasileiros, uma alma dupla. São estrangeiros e 
brasileiros. Eles conseguem ter uma boa compreensão do Brasil. Mas é 
preciso colocar profissionais capacitados para trabalhar com o turismo 
acessível aqui no Brasil. 
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Quanto à acessibilidade na hotelaria, como eu disse, também ela-
borei um programa de acessibilidade hoteleira entendendo as questões 
como muito pontuais. Então, eu tentei estruturar o programa de uma 
forma bem completa e elaborada para quatro tipos de deficiência: vi-
sual, auditiva, física e intelectual. Tratei de questões estruturais – seja 
uma porta mais larga, seja outro equipamento, como uma cadeira de 
banho, uma campainha para surdos –, além de orientá-los até o ponto 
final. Quando alguém necessita de uma cadeira de banho, eles vão a uma 
loja e compram a cadeira mais barata, que, geralmente, não tem grande 
utilidade. Há questões de como atender a pessoa com deficiência. Seria 
o caso de, ao hospedar um cadeirante, deixar toalhas e cobertores em 
um nível mais baixo. Geralmente, essas peças ficam na parte de cima. 
Então, deve-se orientar a camareira, quando for arrumar o quarto para 
um cego, não trocar de lugar o que ele já havia deixado, ou seja, deixe 
tudo no mesmo lugar.

Em relação à promoção, tenho insistido muito com secretarias e os 
destinos, porque elas têm o costume de divulgar seus produtos acessíveis.

Participei agora de uma feira em São Paulo, uma feira grande, a WTM/
Braztoa. Não se fez nenhum tipo de divulgação do turismo acessível. A 
não ser que se faça um evento específico, como o de Gramado, onde a 
temática foi a acessibilidade – aí, expõe-se. Caso não seja esse caso, não há 
nenhum material, nenhum impresso, nem, às vezes, sequer informações. 
Se você vai perguntar nos stands dos estados sobre a oferta de turismo 
acessível, as pessoas não sabem nos dizer nada. E é um grande local para 
mostrar o que o seu destino tem de acessível. Ali estão operadores de tu-
rismo, guias, profissionais da área, interessados. Você vai mostrar para o 
Brasil e para o mundo o que o Brasil tem de acessível. Isso é uma grande 
falha... Hotéis ou equipamentos que são acessíveis ou que têm algum tipo 
de acessibilidade, também não colocam isso em seus sites. Eles fazem o 
trabalho, mas a questão não fica clara para a pessoa com deficiência. Acho 
que se precisa melhorar muito mais essa questão da comunicação.

É uma pequena parte aqui, na verdade, de muitas coisas que eu teria 
a falar, mas eu queria chamar atenção para esses pontos. Creio que a 
Janaki, o Scott e o Wilken também tenham mais coisas a acrescentar. 
Posteriormente, poderemos aproveitar algumas ideias com uma produ-
tividade melhor. 

Muito obrigado.
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A SRA. PRESIDENTA (Deputada Rosinha da Adefal) – Obrigada, Ri-
cardo, pela sua palestra.

Antes de chamar o próximo a se pronunciar, eu gostaria de convidar 
o Scott Rais para se colocar aqui ao nosso lado, uma vez que não há es-
paço acessível para tantos cadeirantes neste plenário.

Lembro que o deputado Romário, presidente da Comissão, deve che-
gar daqui a pouco. S.Exa. está vindo do Rio. O deputado Romário tem 
sido um grande batalhador nessa questão de garantir acessibilidade, 
principalmente nos grandes eventos esportivos que estão para aconte-
cer, junto com a Secretaria Nacional de Direitos da Pessoa com Defi-
ciência, junto com os Ministérios das Cidades e do Turismo, fazendo 
inclusive toda a verificação de reformas dos aeroportos e dos estádios 
agora para a Copa das Confederações e para a Copa do Mundo. 

Enfim, das várias discussões de que participei aqui nesta Comissão 
de Turismo e Desporto, nenhuma passa, em relação ao tema desses 
grandes eventos, sem que seja tocada a questão da acessibilidade. A gen-
te sabe que entre o que está no papel e o que é a realidade é um grande 
vazio. Mas a gente tem se esforçado – Legislativo e Executivo – para 
conseguir preencher esse vazio e diminuir essas diferenças e essas dis-
tâncias tão grandes. 

Vou passar a palavra agora à Sra. Janaki Nayar, coordenadora-execu-
tiva da Society for Accessible Travel & Hospitality. S.Exa. dispõe de 15 
minutos.

A SRA. JANAKI NAYAR – Agradeço a todos pela presença e pela 
oportunidade de fazer esta apresentação – eu e o Scott vamos fazer jun-
tos, porque o nosso projeto é o mesmo. 

Então, a Society for Accessible Travel & Hospitality começou como 
sociedade para avanço de viagens para pessoas com deficiência e foi fun-
dada em 1976. Estamos então com 37 anos. A gente, há muito tempo, 
vem tentando fazer turismo acessível para todos. A gente trabalhou em 
vários países. Como disse o Ricardo, não dá para colocar rampa em todo 
lugar. Por exemplo, a gente trabalhou em Machu Picchu para fazer a 
acessibilidade lá. Hoje, uma pessoa tetraplégica, uma pessoa com defi-
ciência, como o Christopher Reeve tinha, pode ir ao ponto mais alto. A 
gente trabalhou no Egito, na Índia, em vários lugares. Fazer o Taj Mahal 
acessível, a gente trabalhou nisso, e em vários monumentos tombados 
pelo Patrimônio Mundial.
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Aqui, por exemplo, a gente não está chegando, como disse o Ricar-
do – bom, o Ricardo não disse isso –, como expert de fora. Eu moro aqui 
no Brasil desde 79. É minha segunda casa. Eu sou da Índia. Meus filhos 
moram aqui. Amo este país e estou trabalhando nesse ramo desde 94, 
pela acessibilidade.

Outra coisa que eu queria colocar, e que todo mundo diz, é que aqui 
não tem isso, não tem aquilo e que nos Estados Unidos há uma acessi-
bilidade tremenda. Não é verdade. Lá, a pessoa faz porque tem medo de 
ser levada à Justiça. Aqui, a pessoa faz porque quer fazer, faz de coração. 
Então, o avanço que o Brasil teve – estou nesse ramo de 1994 até agora – 
é muito mais para frente do que o dos Estados Unidos, que tem aquele 
leque que foi colocado em vigor em 1991. 

Parabéns, Brasil! Não achem que o Brasil está ficando atrás de ne-
nhum país, porque aqui a comunidade de pessoas com deficiência se une 
e trabalha e batalha pela acessibilidade de que precisa.

Por exemplo: a Avenida Paulista, em São Paulo. Em Nova York não 
existe uma avenida, uma rua que tenha a acessibilidade que a Avenida 
Paulista tem. Então, o Brasil está de parabéns, e a gente quer que o Brasil 
avance mais.

A gente quer fazer um projeto porque muita gente, a maioria das pes-
soas de fora não sabe a acessibilidade que há aqui. Pode ser pouca, mas 
uma pessoa... Por exemplo, o Scott viajou por vários lugares do Brasil; 
chegou hoje de São Luís. Não é, assim, uma maravilha, que você vá a 
todo lugar. Há dificuldades e tudo, só que dá para você viajar neste país 
com dificuldades com planejamento. Se a pessoa de fora não souber... 
Igual ao que o Ricardo mencionou: muita gente nesse ramo não sabe 
o que está dizendo ou o que está fazendo e passa a informação errada, 
e o pessoal vem aqui e fica com dificuldades. Eles falam assim: “Ah, no 
Brasil não há acessibilidade.” A gente quer mostrar o que existe aqui. 
Não é julgar nem nada, igual ao que a Regina fez no Rio. Não é julgar 
nem criticar nem nada, é mostrar o que existe aqui, tendo o padrão a que 
o pessoal de fora está acostumado – da França, dos Estados Unidos, da 
Inglaterra, de todo o mundo.

Então, a gente está fazendo um projeto para mostrar e bolar um iti-
nerário para as pessoas que vêm para a Copa das Confederações, para a 
Copa do Mundo e para as Olimpíadas, para que o Brasil possa receber 
as pessoas e também dar segurança para que as pessoas de fora saibam 
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que, se vierem aqui, vai dar para assistir aos jogos, e também para que 
saibam o que não vai dar para fazer.

Se o SATH, pela reputação que tem, falar que aqui tem acessibilidade 
e que dá, por exemplo, para o Scott, pela deficiência que ele tem, vir, ou 
para tal pessoa, ou se eles mesmos julgarem, então, eles acreditam. É 
esse trabalho que a gente quer fazer. A gente – o Scott e eu – está fazen-
do um projeto junto com o arquiteto, que se chama Abhishek.

O SR. SCOTT RAIS – Eu queria adicionar que o produto que vocês 
vão ver é um tipo de guia, um guia on-line, um guia de papel, mas por 
trás disso há um levantamento, uma pesquisa que vai agregar o con-
teúdo para o setor turístico. Isso é bem diferente do que qualquer ou-
tro projeto anterior. É muito importante ter as informações disponíveis 
para o consumidor, mas ninguém tem pensado do lado da indústria, do 
setor. É isso que a Janaki, com a Society for Accessible Travel & Hos-
pitality está trabalhando dentro do setor turístico. Esse é o ponto de 
transição, é o secret ingredient.

A SRA. JANAKI NAYAR – A gente preparou alguns eslaides para 
entender melhor.

(Segue-se exibição de imagens.)
A SRA. JANAKI NAYAR – A gente está vendo estes três eventos: a 

Copa das Confederações – o eslaide mostra um globo com a Copa das 
Confederações, as sedes, as cidades; a Copa do Mundo e também as 12 
cidades; e as Olimpíadas, as cidades, e também os Jogos Paralímpicos.

Aí estão os fãs ao redor do mundo. A população mundial tem 7 bi-
lhões. Desses, 1 bilhão – esse dado é da ONU e do Banco Mundial – de 
pessoas têm deficiência. Então, 650 milhões, 10% da população total. 

Este é o cenário atual em que pessoas estão debatendo o que têm 
que fazer, como têm que fazer. Saiu um selo de acessibilidade feito pela 
Associação Brasileira da Indústria Hoteleira.

Outra coisa que a gente está levando em consideração: um dado do 
IBGE de que 20% da população do Brasil tem algum tipo de deficiência. 

Eu estou andando rápido para ficar dentro do tempo.
Estas são as situações que a gente sabe até agora: há 2,4% de assen-

tos no estádio Castelão, de Fortaleza, reservados para pessoas que usam 
cadeira de rodas; no estádio de Salvador há estacionamento – mas se 
não possui assentos, estacionamento só não resolve nada; no Mineirão 
também há estacionamento. A gente não tem muita informação do que 
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se tem. Por exemplo, se você olhar o que tem o estádio do Yankees, em 
Nova York, está tudo detalhado. As pessoas precisam disso para ter se-
gurança para chegar aqui e assistir ao jogo.

E o que seria isso? Uma pessoa na cadeira de rodas pode ser um tor-
cedor fanático de jogos ou uma viajante de negócios ou uma turista – e 
todo mundo precisa de turismo, inclusive no Brasil.

Um dos números que eu queria citar é de um estudo que foi feito com 
o apoio do SATH. A gente até se assustou quando viu esse número e pe-
diu que eles recalculassem tudo de novo. É que americanos adultos com 
deficiência gastam 13,6 bilhões... Não era erro de datilografia, não. Eram 
bilhões de dólares por ano em viagem. Isso não conta com a minha des-
pesa, por exemplo, se eu viajar com o Scott. É só a dele. Quer dizer, pes-
soa com deficiência viaja sozinha, mas muitas vezes ela é acompanhada 
de assistente ou de esposo ou esposa, ou de filho, de alguém. Então, esse 
valor que vai ser gasto pode ser calculado para ficar muito maior. 

E outra coisa que a gente perguntou nessa pesquisa é se a pessoa 
viajaria mais, se tivesse mais facilidade, e qual facilidade ela queria. Aí 
a resposta foi: pessoas que saibam quais são as suas necessidades; ou 
apenas que fornecessem esse pessoal que entende as suas necessidades. 
Os hotéis ganhariam 4,2 bilhões a mais no ano. Isso é só em relação 
aos americanos. As companhias aéreas ganhariam 3,6 bilhões no ano, 
a mais, se eles cuidassem das pessoas – e não o que fizeram com o Ri-
cardo hoje, que foi carregado pela cadeira. Mas que elas dessem jeito de 
eles viajarem. E o que eles mais frisaram que precisam é de pessoas com 
treinamento e que saibam como lidar. 

Aqui o que a gente vai ver são os jogos acessíveis e o turismo: a audi-
ência, a rota e a acessibilidade a serviços e espaços, e a política do lugar. 
O que seria isso? Um dos exemplos foi o que aconteceu com o Ricardo. 
Ele vinha, a companhia sabia que ele usava cadeira, e ninguém teve a 
prontidão de fornecer um ambulift para ele. Isso é falta de política, de 
seguir um caminho, um fluxo, pois havia uma reserva. Então, tem que se 
fazer isso, projetar isso, tem-se que ter isso disponível.

O público em geral. Qual seria a audiência? O primeiro seria o pú-
blico em geral. Depois, vêm os idosos, mulheres grávidas, crianças. Hoje 
todo mundo é fã de futebol e de esporte. E aí as pessoas com deficiências, 
pessoas com deficiências sensoriais, pessoas com deficiências físicas e 
intelectuais. Há várias crianças com Síndrome de Down ou autismo que 
vão assistir a jogos e que também vão a essas atrações. 
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A gente conhece uma criança com autismo. O lugar que ela mais 
gosta – e o médico até se espantou com a melhora dela – é a Disney. Ela 
vai na montanha russa e tudo mais. Os médicos não entendem como ela 
melhora cada vez que vai lá. 

Aí a sequência da viagem: chegam ao aeroporto, vão para o hotel, para 
o restaurante, de ônibus ou de trem – aqui não tem a rede ferroviária. 

Os locais de competição seriam arenas fechadas ou abertas, locais 
de interesse, porque as pessoas que vêm ver jogo querem ver as atrações 
turísticas. Por exemplo, as pessoas que vão a Salvador querem ir ao Pe-
lourinho ou à Igreja de Bom Jesus, pelo menos ficar de fora para admirá-
-la. E as amenidades. É preciso ter banco, porque eles querem retirar 
dinheiro, hospitais, clínicas, serviços de emergência, supermercados. 
Então, essa seria a rota. Ficam indo do hotel para todos esses lugares. 

As áreas dentro das cidades-sede seriam os modos de transportes, os 
vários modos, as propriedades, hotéis, restaurantes, cafés, lanchonetes, 
e espaço público, jardins, praias. Quem é que não vai à praia quando 
está no Rio de Janeiro ou Fortaleza? Têm que ir à praia. Quantas pessoas 
pelo mundo afora sabem que quando vão ao Recife podem utilizar uma 
jangada acessível? Poucas pessoas. 

A gente quer colocar aquele autofalante dizendo que, se a pessoa quer 
ir de jangada aproveitar a praia no Recife, tem jeito. O que tem de praias 
acessíveis, pelo trabalho de adaptação, é incrível. Nos Estados Unidos 
não há muitas praias adaptadas como se tem aqui, quando o pessoal 
pode andar pela esteira e tudo. É incrível!

Aí, os locais do jogo. Neles, o pessoal também vai comer cachorro-
-quente ou tomar uma cerveja. Não, aqui cerveja não é permitida. Lá 
fora é permitida, no estádio.

As pessoas interessadas. Quem são os envolvidos? Sociedade, organi-
zação civil, especialistas, arquitetos, o público em geral, entidades, em-
presas. Por exemplo, a Brahma está muito interessada nas pessoas que 
vêm. Todas essas empresas que vendem as coisas. Pessoas com deficiên-
cia, autoridades do Estado, que seriam os Ministérios de Turismo, dos 
Transportes, do Esporte, autoridades privadas.

Aglomeração. No início, a gente faria uma auditoria. Primeiro, as 
pessoas com deficiência, os especialistas, por falta de tempo agora, Mi-
nistério de Turismo e do Esporte. Na Copa do Mundo, aumenta mais: 
autoridades privadas, a entidade internacional Fifa. Nos Jogos Olím-
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picos, aumenta mais ainda a aglomeração das pessoas: autoridades do 
Estado, de turismo, entidade internacional, sociedade civil. E em 2018, 
inclui-se mais, porque as pessoas já estão acostumadas a ver pessoas 
com deficiência viajando e passeando. E aí vem o público geral.

O que a gente quer fazer? Uma auditoria para ver o que tem ou não, 
colocar tudo numa plataforma de participação on-line. Por exemplo, gente 
para estudar o Rio de Janeiro. Não dá para fazer em cinco dias. De jeito 
nenhum. A Regina pode dizer quanto tempo ela levou. Agora, se Regina 
disser que tem isso e aquilo, a gente acredita, porque ela não vai falar à 
toa, porque ela não está vendendo nada. Então, essa seria a plataforma de 
participação: ela participa com a gente, e aí teremos todas as informações 
do Rio. Vamos a Salvador, tem o Alexandre Baroni, muita gente que co-
nhecemos. Pegamos todo esse pessoal que, já sabemos, faz um trabalho 
junto com a gente. Aí, a gente quer colocar no website de jogos e turismo 
acessível. Um site que teve muita repercussão foi o website de acessibili-
dade dos Jogos Olímpicos e Paraolímpicos de Londres. A gente quer fazer 
melhor ainda, para o mundo inteiro conhecer. Aí aquilo vira um modelo 
brasileiro. Qualquer um de nós pode ter muito orgulho disso.

Então, seria assim: essa escada subindo: primeiro, a auditoria; depois, 
a plataforma de participação, o website acessível, o website padronizado 
internacionalmente. Então, o Brasil pode bater no peito e falar assim: 
“Nós fizemos uma coisa que o mundo inteiro pode usar”. Aí a Fifa pode 
usar na Rússia, no Catar, onde vai haver Copa e Copa no inverno. 

Isso seria fazer as coisas que vão para o mundo inteiro.
Agora, metodologia. O uso seria uma ferramenta, que a gente está 

desenvolvendo com todos os itens que é preciso ter. Não ficar... Assim: 
englobar não somente a letra de regulamento, mas o espírito também. 
Nos Estados Unidos são 32 polegadas – para não ficarem exatamente 32 
polegadas. Então, a gente está vendo uma coisa que dá para juntar todas 
as leis e normas que têm.

Também representar graficamente: tipo, se vocês levarem os car-
ros para a concessionária, eles dão o diagnóstico de um carro; aí falam 
assim: “Tem um amassado aqui, um risquinho aqui, um não sei quê e 
tudo”. Só olhando ali, você sabe em que estado você entregou o carro. 
Então, a nossa acessibilidade vai ser representada assim: só olhando o 
desenho, a fotografia, tudo, você sabe o que são as coisas disponíveis de 
acessibilidade.
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Então, não é preciso ler frase após frase, que tem 19 polegadas a altu-
ra do assento, que tem 27 polegadas o vão embaixo da mesa. Não é pre-
ciso nada disso, só olhando já dá para ver. Só que vai ser tudo adaptado 
para pessoas que têm problema de visão e tudo, e vai ser incluído para 
todo mundo.

Aí a gente também pretende deixar um grupo treinado em cada local 
para eles continuarem nosso trabalho e haver mais hotéis, mais restau-
rantes, mais atrações, para aumentar o número de lugares a que se pode 
ir. Aí, chegar aos padrões internacionais. A gente está fazendo uma fer-
ramenta padronizada para o Brasil e para o mundo inteiro.

Aí, a guia de participação. Seria feita a auditoria por especialistas que 
vão. Aí o pessoal fornece informação, igual Ricardo, Regina, todo mundo. 
E as plataformas interativas, para o pessoal falar assim: “Ah, não, eu fui lá 
e não tem lá, porque eles modificaram!” Aí a gente tem que saber se modi-
ficou, não sei o quê e tudo. Igual aquele muro na China. Existe plataforma 
para subir lá em cima, só que não se vai achar pessoal para colocar aquele 
interruptor para acionar aquilo. Então, só há plataforma, e o pessoal vai lá, 
e você não sobe, porque não há ninguém para acionar aquilo.

Então, essa plataforma interativa faz passar essas informações todas: 
compartilhamento de pontos de vista, fotos, vídeos. Tipo assim: pessoas 
estão bastante acostumadas com o Google Earth, que você vai aí, aquela 
vista de street, aí você vai indo. Então, imagina uma pessoa... Vamos supor 
que a Regina precise ir a um monumento. Ela pode entrar na internet, 
olhar que caminho que vai fazer, que caminho que não dá certo, e tudo.

Por exemplo, quando eu vim aqui, fui ao gabinete dela e pensei: “Nos-
sa, onde será o elevador, para a pessoa não descer a escada rolante”. Aí a 
gente fazendo isso, a gente teria aquilo que chamam de street view, para 
mostrar e tudo.

A metodologia do website acessível também seria interface, jun-
to com o Google. Aí a gente pretende colocar em outros sites. A gente 
não quer que fique uma coisa só para as pessoas com deficiência, como 
se eles fossem separados, não estivessem juntos da população comum. 
Não. A gente quer que isso seja, como se fala em inglês, mainstream. Se-
ria assim: se eu comprar um guia de Brasília, haverá tudo de informação: 
isso, aquilo, vai ali, você pode ir de ônibus ali, pode alugar carro. Não há 
nada sobre acessibilidade, essa seria uma das partes. Então, a gente quer 
que chegue junto, para não ficar separado.
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Igual às escolas. Ninguém mais quer uma escola separada para as 
crianças com deficiência. As pessoas querem que as crianças sejam in-
corporadas na escola comum. Então, é isso que a gente está querendo 
fazer: acessibilidade para todos os tipos de deficiência. Você pode ter 
qualquer tipo de deficiência, que haverá acessibilidade. Também serve 
como mecanismo de monitoramento.

O modelo é autossustentável. As pessoas convivem naquele ambien-
te, convivem naqueles lugares. A parte de Salvador seria feita para as 
pessoas de Salvador, que vivem o dia a dia. A gente, estando em São 
Paulo, nos Estados Unidos, ou em qualquer lugar que seja, não consegue 
ter essa interação dia a dia.

Quem vai se beneficiar? O setor privado. Por quê? Eu não sei. Nos 
Estados Unidos, o grupo que gasta mais dinheiro no consumo é o de 
pessoas com deficiência. O setor privado ganha muito com isso: me-
lhor qualidade de serviço, aumento de visibilidade deles e valorização 
na mídia, porque eles estão junto com a gente fazendo isso. Pessoas com 
deficiência, que têm preferências, lógico que irão ganhar muito, porque 
elas não precisam sair procurando informações, porque vai estar tudo 
em um lugar só.

Entidades não governamentais também seria modelo entregue na 
bandeja para eles aplicarem em outros lugares. Outra coisa: o Brasil vai 
poder se orgulhar do que nós fizemos e que o mundo inteiro vai usar.

Muito obrigada.
A SRA. PRESIDENTA (Deputada Rosinha da Adefal) – Agradeço à 

Janaki Nayar.
Passo a palavra ao Scott Rais. Como a Janaki falou, o trabalho é dos 

dois, mas o Scott tem algumas coisas para complementar o raciocínio dela.
O SR. SCOTT RAIS – Acabo de apresentar sobre mapeamento e defici-

ência na UFRJ, na universidade da Regina. Fiquei sabendo ainda mais sobre 
o trabalho da Regina. Eu conheço o trabalho do Ricardo há muito tempo. 
Como a Jana disse, ela está aqui há muito tempo. Eu fui estudante de in-
tercâmbio aqui no Brasil em 1970 e depois, com bolsa de estudo da USP, 
em 1975. A Jana diz que as coisas estão mudando, melhorando muito aqui.

Agora, com esse projeto queremos tomar vantagem com o ímpeto 
dos jogos e surfar no orgulho brasileiro. Acho que não existia até agora 
outra oportunidade de fazer tanto trabalho para a acessibilidade em tão 
curto tempo.
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Temos os núcleos de pessoas que começam a pensar nisso e que mo-
ram em cada uma dessas cidades. A coisa mais interessante para mim – 
como eu disse anteriormente – é que o setor turístico está tentando en-
tender, tentando executar isso sem exatamente entender como fazê-lo. 
Por exemplo, sabemos que existem as normas técnicas do Brasil, e as 
normas técnicas de qualquer país são um pouco diferentes.

A coisa que interessa aos que trabalham em turismo é que o visitante 
vem com a expectativa do país dele. Então, a coisa extra que eu posso 
dar é de uma pessoa que mora fora, nos Estados Unidos, e que percorre 
o mundo. Podemos até dar um perfil da pessoa que vem da Inglaterra ou 
que vem da República da África do Sul, que tem expectativa diferente 
sobre o Brasil, trabalhando junto com um brasileiro, que sabe bem mais 
do que eu das realidades do Brasil, da expectativa do turista doméstico 
aqui no Brasil.

É só isso que eu queria adicionar à apresentação da Janaki.
A SRA. PRESIDENTA (Deputada Rosinha da Adefal) – Obrigada, 

Scott. Enquanto vocês faziam a apresentação, eu fiz algumas colocações 
que eu já vou aproveitar, para a gente não perder o momento. Talvez elas 
sirvam também de algum reforço quando o Executivo for falar.

A gente costuma, em muitas das nossas discussões aqui, usar muito 
esta frase “legado deixado por esses grandes eventos”. E eu queria lem-
brar uma coisa que aconteceu no Brasil, o Parapan-Americano.

Qual foi o ano do Parapan-Americano, Regina? O ano foi 2007, 
é recente, não é uma coisa lá atrás no nosso passado. É recente. E foi 
construída uma Vila Olímpica para abrigar os atletas, o alojamento dos 
atletas, um espaço muito bonito, mas nada acessível. Logo após o Pan-
-Americano, houve o Parapan-Americano. Onde colocariam todos esses 
atletas com algum tipo de deficiência? Tiveram que transformar o edi-
fício que foi construído. Transformaram a cozinha em banheiro – nos 
quartos não passavam as cadeiras de rodas. Enfim, o alojamento, que 
era, no mínimo, o que tinha que ter acessibilidade para o atleta ter con-
forto e se preparar para a competição, não tinha acessibilidade. Então, 
que legado se deixou para o nosso país? Sem falar nos locais de competi-
ção, cuja acessibilidade era mínima na questão do espaço físico.

E eu entro também na questão de se vencer a barreira de atitude e 
falo mais uma vez sobre um legado cultural e comportamental que a 
gente precisa deixar nesses próximos grandes eventos que ocorrerão no 
país. Jana e Scott falaram disso também.
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Jana comentou a jangada acessível em Recife, na praia de Porto de 
Galinhas. Eu a conheço também, ela é vizinha ao meu estado de Alago-
as. Em Alagoas, na capital, Maceió, nós também temos uma piscina na-
tural maravilhosa, aonde a gente vai para dar alimento aos peixes e que 
fica a 1,5 quilômetro da orla, da areia da praia. A jangada na capital é o 
símbolo do turismo da minha cidade e existe antes mesmo de eu existir, 
é uma coisa da criação da cidade, da formação da cidade.

Eu lembro que levei algumas colegas, até a Rosinha de Recife, uma 
grande atleta paraolímpica, campeã mundial, uma referência no atletismo 
brasileiro, para fazer um passeio na jangada. Ela é amputada de uma per-
na, e eu, cadeirante. Estávamos só nós duas, e a gente falava assim: “Por 
favor, pelo amor de Deus” – para os jangadeiros, que são os profissionais 
que trabalham com a jangada –, “Eu queria muito fazer esse passeio.” Eu 
tive que ser carregada, mas desse jeito. “Eu pago mais.” Eu paguei o dobro 
do valor para o jangadeiro me colocar, carregando nos braços, dentro da 
jangada e eu poder fazer esse passeio com a minha amiga.

Alguns anos depois, outro amigo, arquiteto e ergonomista, criou o 
projeto Jangada Acessível também lá em Maceió. Há uma jangada toda 
projetada para o cadeirante fazer esse passeio até na própria cadeira. 
Ainda falta muito para que esse projeto seja, de fato, efetivado lá em 
Maceió, mas o principal é que houve todo um treinamento com os jan-
gadeiros, inclusive de como transportar a pessoa com deficiência para 
a jangada, uma vez que lá nós não temos aquelas cadeiras anfíbias que 
levam a gente para a água, não há a rampa de acesso, enfim ainda está 
meio no improviso, exceto a jangada em si, que é construída para isso.

Então, hoje, se eu passar no outro lado da avenida, e os jangadeiros 
virem uma cadeira de rodas, eles saem de lá e vêm correndo: “Você não 
quer fazer o passeio de jangada? Olha, o passeio é muito bom”. Esse foi o 
principal presente, vamos dizer assim, que nós, pessoas com deficiência, 
ganhamos com esse projeto. Não é uma questão de remover as barreiras 
físicas, mas principalmente de remover a barreira de atitude de mais de 
30 jangadeiros que hoje sabem o que é uma pessoa com deficiência, tra-
tam a gente como pessoa, como um público que rende grana para eles. E 
a gente não precisa pagar mais, é o mesmo valor do passeio nas demais 
jangadas. E a gente tem o prazer e o privilégio, que não é para todo mun-
do, de ver aquele mar maravilhoso que parece uma piscina e dar comida 
aos peixinhos lá dentro do mar.
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Eu dei entrevista na semana passada numa rádio local em Maceió 
e falei da audiência pública que nós estamos realizando hoje. Após a 
minha entrevista, houve a entrevista de um professor do Senac de Ala-
goas que, por sinal, é presidente da Associação de Guias Turísticos de 
Maceió, que falou exatamente isso. Pouco há na teoria sobre a formação 
dos guias turísticos e, na prática, é preciso haver muito mais, porque eles 
são os profissionais, com relação ao turismo, que vão viver essa realidade 
e vão vencer com a gente essa dificuldade da acessibilidade.

Então, era só para fazer esse comentário geral e dar essa visão mais 
global. A gente precisa vencer a questão física, mas, mais do que isso – e 
os guias sabem o que é isso, porque, quando não há o acesso físico, os 
guias dão um jeitinho para a gente fazer o passeio –, que a gente consiga 
vencer essas barreiras de atitude. E este deve ser o grande legado desses 
jogos: que a gente possa vencer essas barreiras.

Eu vou passar para os outros palestrantes. Ainda há muita gente para 
falar. Antes, eu gostaria de registrar a presença de Ivana Siqueira e Cláu-
dia Baena, da Organização dos Estados Ibero-americanos; de Marcos 
Caetano, da Infraero, que tem sido um grande companheiro – às vezes, 
a gente tem arengado um bocado também lá, porque há a Infraero, na 
questão do transporte aéreo no nosso país, junto com a Anac, e temos 
uma grande dificuldade de locomoção, não quero nem entrar nos de-
talhes –; de Flávio Santos, da Corde-DF, Coordenadoria da Pessoa com 
Deficiência do Distrito Federal; de Normando, meu colega nordestino 
da Associação de Deficientes da Paraíba, um grande militante; de Her-
mano Araújo, da UnB.

Já está indo, Antonio José? Muito obrigada pela presença. Em bre-
ve nós estaremos juntos para darmos continuidade também a essa 
discussão.

Registro também a presença de Sirlei Ribeiro, do Movimento Habita-
cional e Cidadania das Pessoas com Deficiência (Mohciped); Regina Co-
hen, do Núcleo Pró-Acesso da Universidade Federal do Rio de Janeiro. 
Queria que ao final das palestras a Regina pudesse colocar um pouco do 
seu conhecimento. Inclusive hoje ela me presenteou com este livro, já é 
o volume 2, Cadernos Museológicos: acessibilidade a museus.

A SRA. REGINA COHEN – Lançado semana passada, ainda não há 
para todo mundo.

A SRA. PRESIDENTA (Deputada Rosinha da Adefal) – Não, mas da-
qui a pouco você vai falar dele.
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Gostaria de registrar a presença também da Fernanda e da Maria 
Clara, da Acadim; da Indira Quaresma, da OAB do Distrito Federal; 
da Fernanda Lago, articulista do blog Deficiente; da Ana Paula, da 
Confederação Nacional do Comércio; do Francisco Estênio, nosso par-
ceiro do gabinete; do Dr. Roberto Wanderley, que é juiz federal em Per-
nambuco, também uma pessoa com deficiência e grande militante do 
movimento; do Fernando Cotta, do Movimento Orgulho Autista; e do 
deputado José Airton, do PT do Ceará.

O SR. DEPUTADO JOSÉ AIRTON – Eu quero dar uma palavrinha 
porque eu tenho outra audiência, rapidamente, se V.Exa. me permitir.

A SRA. PRESIDENTA (Deputada Rosinha da Adefal) – Há mais al-
guém para cumprimentar?

Quero registrar a presença do deputado Rubens Bueno, que também 
esteve aqui.

Deputado, V.Exa. terá um minuto, normalmente teria três minutos. 
Eu vou lhe conceder um minuto e quebrar o regulamento.

O SR. DEPUTADO JOSÉ AIRTON – Nós estamos com outra audi-
ência pública. Infelizmente, não vou poder ficar.

Primeiro, quero registrar o valor desta audiência pública, que con-
grega aqui tantas entidades importantes. E que se possa contribuir para 
que possamos mudar. Mesmo com algumas conquistas e avanços que 
temos presenciado no Brasil, em alguns estados, precisamos avançar 
muito, porque temos uma cultura, ainda, de desconhecimento. Diria 
que a maior deficiência é a deficiência da ignorância, do desconheci-
mento que a gente tem tido.

A SRA. PRESIDENTA (Deputada Rosinha da Adefal) – É verdade.
O SR. DEPUTADO JOSÉ AIRTON – Também só para registrar: eu 

fui relator da lei que criou a Secretaria Nacional de Promoção dos Direi-
tos da Pessoa com Deficiência.

A SRA. PRESIDENTA (Deputada Rosinha da Adefal) – Ah, que bom!
O SR. DEPUTADO JOSÉ AIRTON – Foi uma luta muito grande, 

dentro de outro projeto de lei.
A SRA. PRESIDENTA (Deputada Rosinha da Adefal) – Uma grande 

conquista.
O SR. DEPUTADO JOSÉ AIRTON – Pela mobilização, eu já tenho 

uma militância nessa área, desde quando eu fui vereador lá no Ceará, 
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em Fortaleza. Assim, a gente acompanhou e aproveitou o embalo e con-
tribuiu para que a Secretaria pudesse ser instituída dentro da Secretaria 
Nacional de Direitos Humanos.

E eu acho que foi uma conquista importante, mas precisamos tam-
bém avançar mais ainda com algumas ações, para que possamos criar 
de fato esta cultura da importância da compreensão das pessoas com 
deficiência em nosso país.

Então, era essa a contribuição que eu queria dar e a parabenizo pela 
iniciativa desta audiência.

Muito obrigado.
A SRA. PRESIDENTA (Deputada Rosinha da Adefal) – Muito obri-

gada, deputado José Airton, do PT do Ceará.
Foi uma grande conquista haver um espaço dentro do Executivo em 

que realmente se pensa e se tenta efetivar as políticas públicas para as 
pessoas com deficiência no Brasil, a Secretaria Nacional dos Direitos 
da Pessoa com Deficiência. Antes, havia uma coordenadoria; agora, há 
status e muito mais poder de interlocução, inclusive, com o próprio Exe-
cutivo, que hoje é o Secretário Nacional, nosso querido Antonio José, 
pernambucano aguerrido e um grande batalhador.

Agora, vamos passar a palavra ao Sr. Wilken José Souto Oliveira, co-
ordenador-geral de segmentação do Ministério do Turismo.

O SR. WILKEN JOSÉ SOUTO OLIVEIRA – Deputada, eu também 
vou pedir permissão para ficar de frente aos demais.

A SRA. PRESIDENTA (Deputada Rosinha da Adefal) – À vontade, 
por favor.

O SR. WILKEN JOSÉ SOUTO OLIVEIRA – Nós temos presente 
aqui alguma pessoa com deficiência visual? Algum cego?

A SRA. PRESIDENTA (Deputada Rosinha da Adefal) – Já foi.
O SR. WILKEN JOSÉ SOUTO OLIVEIRA – Então, era só o secretá-

rio. Era só uma questão de posicionamento de voz, para que ele pudesse 
se direcionar.

Bom dia a todos, bom dia à deputada Rosinha, bom dia a todos os 
presentes, aos especialistas, nossos colaboradores e parceiros do Execu-
tivo e do Ministério do Turismo. Nós viemos aqui falar um pouco sobre 
turismo acessível. Foi muito bom ouvi-los, ouvir os especialistas. Temos 
algumas respostas que foram questionadas pelo Ricardo.
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E viemos também trazer algumas novidades, talvez, para alguns dos 
senhores. O Ministério do Turismo já vem trabalhando a questão da 
acessibilidade desde sua criação, ou seja, desde 2003. Vou passar rapida-
mente por um histórico, só para a gente entender o que já foi produzido 
e, logo em seguida, apresentarei o programa Turismo Acessível com al-
gumas metas e a situação em que está cada uma dessas metas.

(Segue-se exibição de imagens.)
O SR. WILKEN JOSÉ SOUTO OLIVEIRA – Não vou me ater aqui à 

questão dos números. Isso já foi colocado pelo secretário Antonio José, 
da Secretaria de Direitos Humanos, e por outros palestrantes. Mas nós 
temos aí declarados pelo IBGE mais de 45 milhões de pessoas com de-
ficiência em nosso país, entre as deficiências visual, auditiva, motora, 
mental ou intelectual.

Temos também a questão da população obesa. Mais de 15% da nossa 
população é obesa. São mais de 13 milhões de crianças até 4 anos. E são 
mais de 23 milhões de idosos no Brasil. Todos necessitam, talvez, de 
alguma adaptação ou acessibilidade para locomoção.

A OMS nos orienta a trabalhar com aproximadamente 10% da popu-
lação como se tivessem algum tipo de deficiência, considerando que os 
dados do IBGE são as pessoas que se autodeclaram deficientes. Algumas 
se declaram deficientes visuais, por exemplo, como eu, que não preciso 
de nenhuma adaptação específica em relação a isso. Então, a gente tra-
balha com essa margem de 10% da população. 

Aqui há alguns marcos legais, mas vou destacar a Lei do Turismo, a 
Lei nº 11.771, de 2008, que traz em seu escopo já uma diferenciação de 
tratamento para pessoa com deficiência dentro de sua política. Em seu 
art. 6º, traz que no Plano Nacional de Turismo, na elaboração de todos 
os Planos Nacionais de Turismo, têm que ser incorporados alguns seg-
mentos especiais de demanda. Entre eles, estão os idosos, as crianças e 
as pessoas com deficiência.

Então, esses são os três públicos de demanda prioritários do Ministé-
rio do Turismo para fins de elaboração de política pública.

Em 2006, só para a gente fazer uma retrospectiva, o Ministério do 
Turismo lançou um caderno, um manual de orientações de turismo e 
acessibilidade, o qual, provavelmente, deve ser atualizado agora, porque 
já há algumas normas que estão desatualizadas. Isso foi distribuído em 
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grande escala a todos os municípios brasileiros, e o temos também dis-
ponível na internet.

Realizamos ali um diálogo do turismo, que é uma viagem de inclu-
são. Dentre vários outros segmentos, foi trabalhada também a ques-
tão da acessibilidade. E foi a partir desse documento que começamos 
a elaborar nossas diretrizes e nossas linhas de atuação em relação ao 
turismo acessível.

De 2007 a 2010, o Ministério implantou alguns projetos. Um deles 
a gente sempre destaca: um projeto-piloto como destino referência no 
município de Socorro, São Paulo, que trabalhou o turismo de aventura 
especial, ou seja, um turismo de aventura voltado para a pessoa com 
deficiência. A partir dessa experiência, que nós entendemos que foi um 
piloto, nós conseguimos elaborar algumas cartilhas. Uma dá uma intro-
dução à questão da acessibilidade; a outra de como mapear e realizar um 
diagnóstico de destino turístico acessível; outra de como bem atender 
no turismo acessível, que vem com algumas dicas de como atender um 
cadeirante, uma pessoa com deficiência visual, um idoso, enfim, qual 
seria a melhor forma de atender. E uma específica, que é de bem atender 
no turismo de aventura adaptado. 

Nesse destino, foram desenvolvidas várias experiências e desenvol-
vidas algumas tecnologias assertivas para esse público, de pessoas com 
deficiência. E, entre esses produtos, foi desenvolvida essa matriz, com 
algumas atividades turísticas de aventura.

E aqui estão os tipos de deficiência. Para cada uma dessas ativida-
des, foi mapeado, por exemplo, se a atividade podia ser praticada nor-
malmente, com adaptação mínima de monitores, por exemplo, por um 
paraplégico. Arvorismo, boia cross, canoagem, ou seja, para cada tipo 
de deficiência, havia a atividade de que aquela pessoa poderia partici-
par, com necessidade de alguma assistência ou uso de um equipamento 
adaptado. Então, isso também veio como um produto desse projeto.

Hoje, temos disponível no site destinoreferencia.com.br todo esse ma-
terial com vídeo sobre essa experiência lá de Socorro. Aí estão algumas 
fotos de adaptações que foram realizadas em alguns empreendimentos 
de lá. Para nós, não costumamos dizer que é um destino-modelo total-
mente acessível. Mas ele é uma base de referência para vários outros 
destinos brasileiros e hoje conhecidos já internacionalmente, por conta 
da acessibilidade.
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Mais algumas fotos aqui. Por exemplo, no arvorismo, há uma pessoa 
com síndrome de down. Aqui, uma pessoa com deficiência mental an-
dando a cavalo, sempre com algumas adaptações que foram desenvolvi-
das lá pelo turismo de aventura.

Outro projeto desenvolvido pelo Ministério também, publicado em 
2010, foi realizado para quatro pessoas com algum tipo de deficiência, 
no caso, três pessoas com deficiência e um idoso. Eles viajaram e fize-
ram uma visita técnica em todas as doze capitais das cidades-sede da 
Copa do Mundo e deram o seu depoimento em vídeo. Isso gerou, tam-
bém, o Guia Muito Especial, do qual tenho aqui três exemplares para 
a Mesa e depois os distribuirei. Está disponível também na internet e 
mapeou, por exemplo, os principais atrativos turísticos dessas cidades 
e os principais serviços turísticos, relatando o que era e o que não era 
acessível, principalmente, como uma forma de sensibilizar essas cida-
des, esses empreendimentos, a se adaptarem. E, aí, temos dois DVDs 
com todo esse percurso, com os depoimentos realizados após cada em-
preendimento visitado. Uma era surda oralizada; existia uma cega, um 
idoso e uma cadeirante. Então, há o depoimento dessas quatro pessoas 
em relação às doze cidades-sede, o que gerou esse guia por cidades, por 
serviços turísticos.

Então, existiam essas ações que eram pontuais, eram projetos especí-
ficos acerca da acessibilidade. E, no ano passado, nós reunimos todas as 
experiências e outras experiências também de outros países e lançamos, 
então, o programa Turismo Acessível, com algumas metas específicas 
para esse período de 2013-2014.

Entendemos que, mesmo com alguns conhecimentos adquiridos, 
algumas inteligências já elaboradas, ainda estamos num estágio mui-
to inicial, como já foi dito aqui. Existe ainda muito desconhecimento 
das normas, da forma de adaptação. Como foi colocado muito bem pelo 
Ricardo, muitas vezes chegamos a algum empreendimento turístico, e 
o dono, o proprietário, vem todo feliz para nos dizer: “Olhem, adaptei 
meu quarto, o meu apartamento”. Chega-se lá e foi um dinheiro des-
perdiçado porque, de adaptação, não há nada. Muitas vezes, colocam 
as barras, mas não na altura certa; colocam rampa e acham que está 
adaptado. E, aí, tem-se a boa vontade, como foi colocado aqui pelo espe-
cialista, mas muitas vezes não se conhece a norma.

Então, o nosso esforço maior no início desse projeto será a sensibili-
zação à disseminação desse conhecimento; a sensibilização dos direitos 
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da pessoa com deficiência, para a pessoa com deficiência e também a 
sensibilização dos empresários para que eles se adaptem, considerando 
que a pessoa com deficiência é um público consumidor, tem possibilida-
de de consumir e tem o direito de consumir atividade turística.

Assim, esse programa tem o objetivo de promover a inclusão social e 
o acesso das pessoas com deficiência e mobilidade reduzida à atividade 
turística. Que se possa permitir esse alcance e a utilização com autono-
mia desses serviços e equipamentos turísticos.

E nós temos sete eixos de atuação. Entre eles, estudos e pesquisas; 
capacitação ou sensibilização; qualificação dos serviços turísticos; infra-
estrutura turística; inserção no mercado de trabalho; promoção e posi-
cionamento no mercado turístico e apoio à comercialização de produtos 
e destinos turísticos. Vou falar rapidamente sobre cada um deles.

Para estudos e pesquisas, nas nossas metas para o período até 2014, 
nós temos o estudo do perfil do turista com deficiência. Hoje, como foi 
colocado pelo Ricardo, houve uma licitação para contratação de uma 
empresa. A empresa foi contratada, e nós devemos começar este mês 
já esse estudo. E vamos convidá-lo a participar do grupo de São Paulo. 
Será em cinco capitais brasileiras essa amostra, com grupos focais, para 
entender exatamente quais são essas necessidades das pessoas com de-
ficiência, o que as levam a viajar e o que, principalmente, as levam a não 
viajar. Muitas vezes, para sair de casa, tudo vira turismo de aventura. 
Até para pegar um ônibus é turismo de aventura.

Então, queremos ouvir os depoimentos desses grupos e fazer uma 
publicação para subsidiar os destinos turísticos, as empresas dos empre-
endimentos turísticos para se adaptarem de acordo com as necessidades 
das pessoas com deficiência.

Assim, esse estudo começa agora a partir do dia 9. Vamos fazer um 
grupo piloto em Belo Horizonte. Depois, vamos para Curitiba, Porto 
Alegre, São Paulo e Rio de Janeiro. Esses são os maiores polos emissores 
de turistas no país. As pessoas com deficiência serão recrutadas, em ca-
ráter de grupo focal mesmo, com turistas efetivos e turistas em poten-
cial, para que possamos identificar também por que esses turistas em 
potencial não viajam. Essa já é uma ação que está sendo desenvolvida. 
Para incentivar também essas adaptações, tanto no setor público quanto 
no privado, vamos premiar casos de sucesso, ou seja, boas práticas do 
turismo acessível e publicá-las, fazendo um estudo de caso dos premia-
dos para que possamos disseminar essas boas práticas – como isso foi 
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feito, como se desenvolveu em algum empreendimento ou mesmo a ini-
ciativa do poder público para disseminar a todos os destinos brasileiros, 
a fim de que tenham isso como exemplo. 

Existe a questão da capacitação e sensibilização, que é o grande mote 
para este momento. Então, nós fizemos agora uma parceria com o Mi-
nistério das Cidades. Aqui está o diretor Yuri. Eles têm um portal que 
se chama Capacidades. Por meio desse portal, nós vamos realizar um 
curso de educação a distância para três mil gestores, públicos e privados, 
sobre acessibilidade em turismo. 

E, aí, colocamos o público aqui como principal, porque muitas ve-
zes o novo secretário de turismo ou as secretarias de turismo munici-
pais não têm conhecimento das normas e, muito menos, da legislação 
de acessibilidade. Nós precisamos sensibilizar também a parte pública, 
para que se possa fiscalizar, para que se possa ter esse conhecimento 
sobre acessibilidade.

Então, estamos prevendo que já em agosto comecemos as inscrições 
para o curso. Serão três mil vagas inicialmente, mas, a partir desse con-
teúdo elaborado, dessa estrutura já dentro do portal Capacidades do 
Ministério das Cidades operando, podemos abrir depois para outras 
edições. E devemos sensibilizar cinco mil profissionais de turismo sobre 
acessibilidade no turismo. E, aí, estamos prevendo no segundo semestre 
seminários nas 27 capitais para sensibilização. E esses seminários não 
serão apenas para pessoas com deficiência; é como bem atender o turista 
com deficiência e mobilidade reduzida, como bem atender o idoso do 
turismo e como bem atender a pessoa LGBT e também técnicas de en-
frentamento à exploração sexual de criança e adolescente. Então, serão 
grandes seminários que percorrerão as 27 capitais como forma de capa-
citar multiplicadores desse tema, uma vez que nós não temos condições 
de fazê-lo em todos os empreendimentos. A gente capacita ali alguns 
multiplicadores.

Existem também alguns convênios que o Ministério do Turismo está 
elaborando, pelo Departamento de Capacitação, que colocamos como 
módulo obrigatório, o módulo de acessibilidade. São convênios de capa-
citação nas 12 cidades-sede, realizados normalmente com a prefeitura 
ou com o governo do estado. Talvez, essa meta se amplie um pouco e 
consigamos capacitar muito mais pessoas além dessas oito mil pessoas 
que estão prevendo aqui para esse período.
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Sobre a qualificação dos serviços turísticos, aqui foi muito colocada 
a questão da adaptação dos meios de hospedagem. Ricardo colocou ali: 
“Olhem, existe um Sistema Brasileiro de Classificação de Meios de Hospe-
dagem, só que esse novo sistema não exige acessibilidade”. De fato, como 
está hoje, o sistema não exige. A construção dessa matriz de classificação 
de meios de hospedagem foi feita de forma participativa entre vários ór-
gãos e, principalmente, com os meios de hospedagem. Antes existia uma 
matriz de classificação que não era utilizada, estava obsoleta. Então, foi 
construída uma matriz diferenciada, por categorias. Assim, há categoriza-
ção de pousadas, de hotel, de resort, de hotel-fazenda. São categorias dife-
rentes, com classificações diferentes, mas de uma a cinco estrelas. Foram 
construídas em conjunto com a iniciativa privada por meio de um Co-
mitê. Na maioria das capitais brasileiras, foram apresentados seminários, 
teve consulta pública no site do Ministério, tudo o mais.

Realmente, a acessibilidade ficou de fora naquele momento, por con-
ta dos empresários acharem que não havia tempo para se adaptarem e 
se classificarem. A decisão naquele momento da gestão foi que se ins-
talasse o Sistema Brasileiro de Classificação, trazendo os meios de hos-
pedagem e, depois, a gente iria colocando ali, em doses homeopáticas, 
algumas exigências em relação a isso.

E agora essa decisão já chegou. No SBClass, foi instituído esse Co-
mitê de Gestão para que consigamos alterar as matrizes. Há dois meses 
foi instalado esse Comitê de Gestão. Neste primeiro momento, nós está-
vamos lá e pleiteamos que, na primeira reunião ordinária do Comitê, a 
pauta da acessibilidade esteja presente – a SDH já está. Já elaborou todo 
um material, que seriam as regras mínimas de adaptação por meio de 
hospedagens. E, aí, nós vamos tentar emplacar, dentro do Comitê, as 
mudanças das matrizes de classificação. 

E eu conto com a sua colaboração. V.Exa. disse que tem um projeto. 
Poderíamos sentar e conversar sobre isso. E talvez até, se conseguísse-
mos, convidar os especialistas para participarem, juntos com a nossa 
área, nas matrizes de classificação.

Então, aqui temos como meta aumentar para 5% o número de unida-
des habitacionais. 

Hoje, nessas 12 cidades-sede da Copa do Mundo, segundo levanta-
mento realizado pelo IBGE, nós temos só 1,54% dessas unidades habi-
tacionais. São quartos e apartamentos adaptados. Esse dado refere-se ao 
que foi autodeclarado. A nossa meta é ousada, uma meta da iniciativa 
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privada. O Ministério, os órgãos públicos, as secretarias estaduais po-
dem induzir, e talvez devessem, por meio de fiscalização, obrigar, mas 
hoje a gente sabe que a realidade é um pouco diferente.

A nossa meta é aumentar para 5% o número dessas unidades habita-
cionais. Para isso, nós vamos realizar duas grandes campanhas de sensi-
bilização – a partir de agosto, devem ficar prontas. Uma é para o turista, 
para que ele possa cobrar, para que ele possa ter ciência do seu direito. 
Vamos utilizar Facebook, internet, Twitter, videozinhos que podem se 
transformar no que chamam de “vídeos virais”, aqueles que são multipli-
cados no Facebook, no Twitter. Vamos fazer também campanha na TV e 
em cartazes e fazer um grande material em relação a isso para o turista.

A outra, focada nas 12 cidades-sede, é para os meios de hospedagem. 
Para os empreendimentos, vamos divulgar as linhas de crédito exis-
tentes dentro do Ministério do Turismo, em parceria com o Banco do 
Brasil, Caixa Econômica e BNDES, para que eles possam executar isso 
de maneira menos onerosa. Muitas vezes dizem: “A gente não vai adap-
tar porque não tem como”, mas hoje existem linhas de crédito disponí-
veis para pequenos e microempresários, para a adaptação dos seus em-
preendimentos e para a capacitação de mão de obra. Muitas vezes eles 
não conhecem isso. O Ministério de Ciência e Tecnologia tem linhas 
de crédito específicas para compra de tecnologia assistiva, mas muitas 
vezes não são divulgadas. Então, essa campanha vem para divulgar esses 
meios, para que eles possam se adaptar e, ao mesmo tempo, fazer desse 
turista, dessa pessoa que quer viajar um fiscalizador, dizendo: “Você tem 
o direito, você pode reclamar. Disque 100. Você pode reclamar os seus 
direitos humanos”.

Vamos implantar o sistema on-line de informações. Fiquei muito fe-
liz. Nós estamos prevendo um sistema muito parecido com o do site 
Inclusive London, de Londres.

Este é o site Inclusive London. Ele tem categorias, como, por exem-
plo, hotéis acessíveis, restaurantes, pubs, entretenimento, postos de ga-
solina. Ou seja, a empresa se cadastra no site e autodeclara no que é 
acessível ou não, por meio desses símbolos que foram apresentados pela 
nossa especialista agora há pouco.

Aqui, por exemplo, eu busquei mapear os que tinham acessibilidade 
para um cadeirante que não é assistido, ou seja, que não tem um ajudante, 
e apareceram esses dois hotéis, por exemplo. Havia uma lista maior ali.
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Então, o cadastro é por empreendimento. O empreendimento se ca-
dastra, declara o tipo de adaptação e para que tipo de deficiência; isso é 
publicado no site e fica disponível para todos, para que o turista possa ter 
autonomia de escolha de qual destino e qual empreendimento quer visitar.

Isso também se torna um instrumento de sensibilização para outros 
empreendimentos, porque, a partir do momento em que o empreendi-
mento está aqui, está sendo divulgado pelo governo. O site vai ser divul-
gado, e o empreendimento pode perder um grande fluxo de clientes por 
não estar aqui, por não se adaptar.

Então, esse é um dos sistemas que já está previsto, e a gente pode 
conversar, porque vocês já têm essa expertise. Esse site deve começar a 
ser desenvolvido a partir do mês que vem. A ideia é que, até setembro, 
aproximadamente, a gente já consiga ter esse site no ar, para começar 
uma campanha de cadastramento das empresas, para que elas possam 
declarar o que têm de acessível ou não.

Aqui temos a nossa meta de infraestrutura turística: apoiar cem 
obras. Essa meta também é específica para as 12 cidades-sede da Copa 
do Mundo. O Ministério já está realizando contratos de repasse com 
essas capitais. Na verdade, esses contratos contemplam mais de cem 
obras, mas colocamos uma meta, no caso de, por alguma eventualidade, 
a gente não conseguir realizar contratos com todos os estados, com as 
capitais. Essa meta já está sendo implementada, e estão previstos 84 ou 
83 milhões de reais.

Em relação à inclusão de mercado de trabalho, essa meta ainda não 
conseguimos mensurar. Vamos conversar com o Ministério do Traba-
lho. Estamos pensando em algumas estratégias, mas não vou me adian-
tar agora sobre isso. 

Temos aqui algumas ações promocionais de destinos turísticos atra-
tivos, como Rodada de Negócios, que busca levar aquele destino turís-
tico, aquele empreendimento que já se adaptou a conhecer as agências 
de viagem, as operadoras, para que essas operadoras de turismo, essas 
agências de turismo possam vender.

Já foram realizadas algumas ações em parceria com a Embratur, que 
é o órgão oficial de promoção internacional. A Embratur já participou 
de eventos internacionais na Itália. Os estandes da Embratur que es-
tão nas feiras internacionais já trazem imagens dos nossos atrativos, dos 
nossos empreendimentos adaptados. Eles também já estão compondo a 
grade de promoção internacional de alguns destinos.
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Já realizamos press trips. Press trips são aquelas visitas de jornalistas 
aos destinos turísticos para que eles possam conhecer e divulgar, dar pu-
blicidade. No caso, eles elaboram matérias sobre o destino. Então, já foi 
feita uma press trip para Socorro e a cidade de São Paulo por esses jorna-
listas e também operadores de viagem. Agora, já estamos planejando press 
trips para trazer operadores e jornalistas para Pernambuco, Paraíba e Rio 
de Janeiro, que possuem algumas praias acessíveis, também com janga-
das. Isso deve se compor ali, para que possa ser divulgado internacional-
mente também. Então, já existem algumas ações nesse sentido.

Aqui pus rapidamente a situação de cada um, mas na minha fala eu 
fui contemplando e falando como estava cada um. Depois, isso ficará 
disponível para vocês. 

Este programa é uma parceria e está alinhado com a Secretaria de 
Direitos Humanos. O Antonio José é nosso grande parceiro; o Yuri, do 
Ministério das Cidades também. Temos várias parcerias. Já consegui-
mos trabalhar com esses parceiros que nos apoiam, e a cada dia nós 
estamos tentando fazer mais e mais parcerias. É um grande desafio. 

Nós estamos realmente no início. Nosso desafio maior é essa disse-
minação de conhecimento sobre a sensibilização. Vai ser uma campa-
nha bem leve, para que possa ser propagada, mas a ideia é que se comece 
agora um grande movimento sobre esse tema, um grande movimento 
acerca da acessibilidade no turismo. Hoje se fala muito em acessibilida-
de, mas nós temos que ficar com a nossa fatia e estamos azeitando esse 
assunto dentro da atividade turística com nossos parceiros.

O nosso e-mail para contato e sugestões é social@turismo.gov.br. Eu 
realmente gostaria muito que vocês entrassem em contato, com esses 
projetos, essas ideias que vocês têm. A gente vai tentar incorporá-los e 
chamá-los, em momentos específicos, para discutir, adaptar. Principal-
mente, para a construção daquele site de informações turísticas acessí-
veis, a gente precisar estar junto com vocês. Para essa pesquisa de perfil 
de turista, caso vocês queiram participar como entrevistados em algu-
mas dessas capitais, entrem em contato, porque a gente pode colocá-los 
no grupo de pesquisa, para facilitar. Ou seja, vocês que já viajam muito 
têm uma experiência bem interessante para trazer para essa pesquisa.

De forma geral, são essas as ações que nós estamos desenvolvendo. 
Eu espero ter respondido a todas as perguntas. Se não, por favor, podem 
indagar novamente, porque depois estarei disponível para tirar eventu-
ais dúvidas.
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Obrigado.
A SRA. PRESIDENTA (Deputada Rosinha da Adefal) – Agradeço ao 

Sr. Wilken José Souto os esclarecimentos prestados.
Eu queria, antes de passar a palavra ao Sr. Yuri, fazer alguns comen-

tários bem breves, para a gente não tomar muito tempo. Quero dizer 
que, realmente, a sua fala final foi a mais importante; não que todo o 
resto não tenha sido importante. São informações mais que ricas, e mui-
tas eu desconhecia. 

Fico feliz com toda a mobilização e movimentação que o Ministério 
está fazendo, mas o mais importante é o que você disse no final: essa 
mudança de comportamento, para sensibilizar e conscientizar a popu-
lação de forma geral, para que todos estejam envolvidos com esse tema, 
que não é novo, da acessibilidade ao turismo. 

Eu acho que, realmente, é a partir daí que deve começar esse traba-
lho. Neste mundo capitalista em que a gente vive, sem dinheiro nada 
acontece. Até coloquei uma pergunta: já existe alguma estatística sobre 
turismo acessível? Não falo apenas sobre os hotéis que têm adaptações, 
porque isso talvez a gente até já tenha algum mapeamento bem próximo 
do real, mas sobre o quanto isso é lucrativo para o ramo do turismo.

Como a Janaki e o Scott colocaram aqui, quanto as pessoas com algum 
tipo de deficiência que fazem turismo trazem de recurso para esse ramo? 

Acho que isso talvez seja o começo. Talvez a gente até deva pensar 
por aí. Se a gente conseguir provar para os empresários que há uma ren-
tabilidade ao se investir nisso, talvez consiga, a partir daí, mudar toda 
essa perspectiva de investimento no turismo. Não porque a gente preci-
se. Como Janaki disse, aqui já é feito porque querem, não para cumprir 
a lei. Então, deve-se fazer não só porque a gente precisa, mas porque é 
lei e porque é rentável. Se a gente for por esse caminho – porque é lei e 
porque é rentável –, com certeza, consegue mudar essa realidade.

Para finalizar, eu queria só fazer uma observação sobre o site que 
você colocou, Wilken, do cadastramento das empresas desse ramo. É 
importante que a gente pense o seguinte: nem todo o mundo conhece 
aquela simbologia. A grande maioria não a conhece. Eu mesma já caí 
na pegadinha – não que isso fosse feito de forma intencional – de usar 
um guia que tem lá o símbolo de que é acessível. Às vezes, até ligava e 
perguntava: “Vocês têm acessibilidade?”, e respondiam: “Temos”. Quan-
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do chegava ao hotel, só havia uma rampa ou então só uma barra. No 
banheiro, a cadeira nem passava pela porta. 

A gente tem que trabalhar as duas coisas. É preciso que as pessoas 
tenham conhecimento para poder dar esse tipo de informação pelo site. 
Por isso, a ideia dos meninos como já houve, porque os quatro fizeram 
todo esse tour pelo país. O senhor falou da cadeirante, do cego, da pes-
soa com deficiência auditiva e tal. Quando a gente vê, a realidade é outra. 
A informação desses empreendimentos nem sempre é a realidade.

Então, queria só fazer essa observação de que a gente precisa também 
tornar essa simbologia mais clara. Esse site é imprescindível, e acho que 
ele tem que ser o começo, mas, além disso, a gente tem também que 
ver in loco aquela realidade. Já aconteceu – quando eu falei, ali a Regina 
disse que sim, o Ricardo disse que sim e também outra colega – de a 
gente cair em algumas pegadinhas de até ligar e chegar lá e não haver. 
Nem é por maldade, nem é por isso, mas porque as pessoas pensam que 
acessibilidade é só colocar rampa e está feito.

Agora, vamos passar a palavra para o Sr. Yuri Rafael Della Giustina, 
diretor de política de acessibilidade e planejamento urbano do Ministé-
rio das Cidades.

O SR. YURI RAFAEL DELLA GIUSTINA – Deputada Rosinha, eu 
queria agradecer a oportunidade, o convite que foi feito ao Ministério 
das Cidades. Em nome do Ministro das Cidades, Aguinaldo Ribeiro, eu 
trago aqui os cumprimentos. Bom dia a todos.

Eu vou falar um pouquinho das ações do Ministério das Cidades. 
Como o foco aqui é turismo, e o Ministério das Cidades tem uma atu-
ação transversal na temática do turismo – é lógico que não é um foco 
final –, a gente trabalha então, como o Wilken colocou aqui, com as 
parcerias e com algumas ações cujos resultados vão acabar se transfor-
mando num benefício para o setor turístico também.

Então, eu queria apresentar, de uma maneira geral, as ações que o 
Ministério das Cidades tem desenvolvido. Eu vou fazer aqui um peque-
no histórico em relação ao sistema jurídico que a gente obedece e, a 
seguir, fico à disposição para debates a respeito do assunto.

(Segue-se exibição de imagens.)
O SR. YURI RAFAEL DELLA GIUSTINA – O Ministério das Cida-

des é um Ministério razoavelmente novo. Ele foi criado há pouco mais 
de 10 anos. Inicialmente, ele tinha uma estrutura com quatro secretarias 
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finalísticas: a Secretaria Nacional de Habitação, a Secretaria Nacional de 
Saneamento, a Secretaria Nacional de Mobilidade Urbana e a Secreta-
ria Nacional de Programas Urbanos, que é essa que está destacada aqui 
neste eslaide em vermelho.

Então, se alguém prestou atenção ali, viu que há um “azinho” a mais 
na Secretaria Nacional de Programas Urbanos. O que é esse “azinho” a 
mais na sigla SNPU? Não é SNPU, é SNAPU. É justamente a questão da 
acessibilidade, que foi incorporada no Ministério das Cidades recente-
mente, em 2011. Então, foi o Decreto nº 7.618, de 2011, em que foi inclu-
ída a temática da acessibilidade na Secretaria Nacional de Programas 
Urbanos. Então, ela passou a se chamar Secretaria Nacional de Aces-
sibilidade e Programas Urbanos, demonstrando uma preocupação do 
governo em exaltar essa temática, porque antes, dentro do Ministério, 
se tratava, mas estava dentro da Secretaria de Mobilidade Urbana, mas 
a acessibilidade não está dentro do espaço urbano de uma cidade, não 
está só na mobilidade, está nos espaços públicos, nas habitações, como 
a gente vai ver adiante.

A Secretaria Nacional de Acessibilidade e Programas Urbanos, en-
tão, tem uma atribuição de fazer uma padronização das questões da 
acessibilidade nas ações das outras secretarias finalísticas – de Habi-
tação, de Transporte Urbano – e também faz uma articulação direta 
com a Casa Civil, com a Secretaria de Direitos Humanos, com a União, 
Distrito Federal, estados e municípios nessa temática de acessibilidade.

Aqui há um breve histórico jurídico. Nós seguimos algumas premis-
sas, algumas definições previstas na Lei nº 10.098, que diz: “I – aces-
sibilidade: possibilidade e condição de alcance para utilização, com 
segurança e autonomia, dos espaços, mobiliários (...) urbanos, das edifi-
cações, dos transportes e dos sistemas e meios de comunicação, por pes-
soa portadora de deficiência – na época ainda se usava este termo – ou 
com mobilidade reduzida.”

Então, esse aqui é um dos conceitos direcionadores das nossas ações. 
Se a gente pensar isso aqui em termos de, por exemplo, políticas pú-
blicas para inclusão das pessoas com deficiência, eu vou estar calcado 
nessas definições.

Outra coisa que é bastante recente é o Decreto nº 6.946. Ele é de 2009 
e promulgou a Convenção Internacional de Direitos da Pessoa com Defi-
ciência, inclusive o seu Protocolo Facultativo. Alguns países só aderiram 
à Convenção e não ao Protocolo, porque o Protocolo Facultativo cria 
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uma obrigação a mais para o país, que é justamente a cada ano gerar um 
relatório que mostre as ações que ele vem fazendo e disponibilizar isso 
para os outros países em relação às questões de inclusão das pessoas 
com deficiência.

Dentro das políticas do Ministério das Cidades, a gente tem uma 
interface muito grande com alguns aspectos que estão previstos nesse 
protocolo. O art. 2º da Convenção fala sobre as definições; o art. 9º é 
específico sobre acessibilidade; o art. 11, em situações de risco e emer-
gência humanitária. Está se trabalhando isso agora, que a temática de 
risco dentro do Ministério está muito forte também. 

Há a questão de mobilidade pessoal, padrão de vida e proteção social 
adequada, participação na vida cultural, em recreação, lazer e esportes. 
Então, com todas essas premissas, a gente tenta montar, levar adiante 
e melhorar as questões de acessibilidade, que vão refletir, no final das 
contas, inclusive, no setor de turismo.

Falando rapidamente, um dos principais programas que nós temos é 
o Minha Casa, Minha Vida, de que todo mundo já ouviu falar. O inte-
ressante aqui desse programa é que a gente tem duas fases, uma fase foi 
o Minha Casa, Minha Vida 1, que foi o primeiro programa, cujo objetivo 
era um milhão de casas. Foi entregue a casa de número um milhão no 
início do ano. E o mais importante é o Minha Casa, Minha Vida 2. Por 
que é o mais importante? Porque, no Minha Casa, Minha Vida 2, nós re-
paramos um erro que existia no Minha Casa, Minha Vida 1. No Minha 
Casa, Minha Vida 2, todas as casas do que a gente chama de Faixa 1 para 
aquela população de baixa renda, com uma renda de até 1.600 reais por 
mês por família, todas as casas são adaptáveis para acessibilidade. Essa 
foi uma determinação, inclusive, da própria presidenta Dilma. Ela falou: 
“Tem alguma coisa errada. Vocês não estão fazendo certo!” E nos deu um 
puxão de orelha lá. E nós consertamos no Minha Casa, Minha Vida 2, 
tornando todas as casas acessíveis. E vou mostrar daqui a pouco, mais à 
frente, o que é essa acessibilidade dentro das casas. 

Quando a gente está falando de acessibilidade, estamos ampliando 
um pouco o conceito que foi colocado até aqui. A gente não está falando 
só do turista que vem para usufruir dos pontos atrativos de turismo 
de uma determinada cidade; a gente está falando da acessibilidade para 
aquelas pessoas que precisam ser incluídas e não têm condições. Então, 
a gente está falando de políticas inclusivas também. 
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Aqui o nosso público não é só aquela pessoa que está vindo aqui para 
fazer turismo e que tem condições financeiras. A gente tem que olhar 
para aquelas pessoas que são muito mais afetadas pela falta de acessibi-
lidade, as pessoas deficientes e com baixa renda. Esse é um foco também 
do Ministério das Cidades.

Dentro do Minha Casa, Minha Vida 2, a nossa meta era dois milhões 
de moradias acessíveis. A presidenta também determinou que a gente 
aumentasse essa meta, passasse para 2,4 milhões de moradias, das quais 
1,6 milhão seriam para as populações de baixa renda, que a gente chama 
de Faixa 1, com renda mensal de até 1.600 reais por mês. Esse programa 
também faz parte do plano Viver sem Limite, como Wilken colocou. 

O plano Viver sem Limite é um guarda-chuva gerenciado pela Secreta-
ria de Direitos Humanos, principalmente na pessoa do Antonio José, que 
estava aqui até há pouco. Lá nós tínhamos uma meta antes de a presidente 
definir que queria aumentar. A meta era de 1,2 milhão de casas adaptáveis 
até dezembro de 2014. Essa era a nossa meta no plano Viver sem Limite, 
dentro do eixo acessibilidade do programa Minha Casa, Minha Vida. 

Investimentos para o Minha Casa, Minha Vida 2: cerca de 125 bi-
lhões de reais. Um investimento de grande porte, com subsídios na faixa 
de 72,6 bilhões de reais. E esses subsídios vão beneficiar principalmente 
as famílias de mais baixa renda. Então, estamos falando de 62 bilhões de 
recursos do Orçamento Geral da União para esse programa. 

O que a gente idealizou dentro desse programa? Justamente a ques-
tão de tentar não diferenciar o que é uma casa adaptável do que não 
é uma casa adaptável, como a deputada colocou. Eu sempre dou este 
exemplo: Se eu chego ao guichê de atendimento, que tem cinco baias, 
das quais quatro têm uma altura de 80 cm e uma tem 50 cm para aten-
der um cadeirante, por que é que todas as baias não são de uma altura 
que atenda tanto um quanto o outro? 

A ideia do programa Minha Casa, Minha Vida foi mais ou menos 
isto aí: que todas as casas sejam adaptáveis. Ainda assim a gente tem 
algumas situações. Por exemplo: no mínimo 3% dessas casas, mesmo 
as adaptáveis, têm que ser reservadas para famílias com pessoas com 
deficiência. Todas vão ter uma casa adaptável, mas 3% dessas casas são 
reservadas para famílias que têm pessoas com deficiência. Elas têm prio-
ridade no atendimento, elas têm disponibilidade de unidade adaptável 
ao uso com deficiência de acordo com a demanda – vou mostrar um 
pouquinho o que é isso –, e condições de acessibilidade a todas as áreas 
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públicas de uso comum do empreendimento. Foi essa a ideia que nor-
teou a concepção de Minha Casa, Minha Vida 2. 

Então, por exemplo, hoje, todas as portas têm que ter largura de 
80 cm. Se vocês virem algum empreendimento Faixa 1 do Minha Casa, 
Minha Vida que não tenha uma porta de 80 cm, por favor, nos liguem e 
avisem que não estão cumprindo. Porque essa é uma regra prevista nos 
normativos do programa. 

Todos os cômodos devem prever um giro de 180º graus nas cadeiras 
de rodas. No banheiro tem que ser prevista a área de transferência ao 
vaso sanitário e ao box. Nos pisos o desnível máximo tem de ser de 15 
milímetros. É isso o que a gente considera uma pequena evolução, mas 
de grande impacto para um programa habitacional desse porte. 

E mais, se a família tem uma pessoa com uma deficiência específica, a 
gente ainda pode instalar os kits de adaptação em função da deficiência. 
Por exemplo, se é uma deficiência física. Então, vai ter uma barra com 
puxador horizontal na porta do banheiro, tem barra de apoio na bacia, 
tem barra de apoio no box. Se é uma deficiência do tipo nanismo, tem 
um kit específico que vai ser instalado nessa casa. Ainda tem o defi-
ciente visual, o deficiente auditivo e intelectual. E a gente vai adaptando 
essas casas na medida da necessidade apresentada. 

Como resultados o que hoje nós já temos? Em uma posição bastante 
recente, até 15 de abril de 2013, 493.554 unidades adaptáveis, com 8.166 
unidades habitacionais já adaptadas e investimentos contratados na fai-
xa de 25 bilhões.

Aqui são alguns exemplos desses kits de adaptação. No banheiro, 
mostrando barras, também na área de transferência. Na área externa, 
vemos as calçadas com as rampas acessíveis, com locais para estaciona-
mento de cadeirante. 

Aqui é um exemplo do Rio de Janeiro no bairro carioca, um conjunto 
habitacional do Minha Casa, Minha Vida. 

Aqui é em Anápolis. Também dá para ver bastante a área de circula-
ção externa dos condomínios. 

Lá em Araçatuba, São Paulo, calçadas já com previsão das rampas de 
acesso. 

Maracanaú, Ceará, também a mesma coisa. 
Aqui são parques, parquinhos existentes no projeto desses empreen-

dimentos, calçadas, etc. 
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Bom, em relação ao turismo, talvez o que mais impacte seja a ques-
tão do deslocamento nas cidades. A Secretaria Nacional de Mobilidade 
Urbana tem a acessibilidade já na sua visão. Então, sua função é justa-
mente proporcionar o acesso amplo e democrático ao espaço urbano, 
priorizando os modos de transporte coletivos e não motorizados de for-
ma segura, socialmente inclusiva e sustentável. Então, quando a gente 
está falando em socialmente inclusiva, está falando da possibilidade de 
acesso a todos. 

Ela tem três grandes programas que envolvem maiores recursos: o 
PAC Copa, o PAC Pavimentação e o PAC Grandes e Médias Cidades.

O PAC Copa obviamente visa o atendimento às cidades-sede da 
Copa. Os empreendimentos devem priorizar acessibilidade universal, 
garantindo a mobilidade das pessoas com deficiência. Então, essa é uma 
das premissas do PAC Copa, tem recurso da faixa de seis bilhões de reais 
e é um programa criado em 2009. Obviamente ele tem como meta que 
até ano que vem estejam com essas estruturas em condições bastante 
avançadas de uso. 

O PAC Pavimentação também atua nas principais rotas de acesso de 
determinadas cidades. Ele vai fazer o recapeamento de vias acopladas às 
calçadas acessíveis. Ele foi criado em 2010 e tem duas etapas em execu-
ção e uma terceira, que está em seleção. Abrange municípios de todo o 
país, com investimentos da ordem de 9,6 bilhões de reais. 

E o PAC Mobilidade Urbana Grandes e Médias Cidades, na primeira 
fase, apoiou os municípios maiores, as grandes cidades, que são aqueles 
que têm acima de 700 mil habitantes; na segunda fase, apoiou municí-
pios com população entre 250 mil e 700 mil habitantes. 

Então, da mesma forma, se a intenção for pavimentar ou abrir uma 
nova rua, deve-se ter toda a parte de acessibilidade acoplada a esses 
investimentos. 

Aqui, nesse PAC, pode-se fazer um BRT, uma linha de metrô, uma 
ampliação. Nesse caso, todas as questões relacionadas à acessibilidade 
devem ser atendidas.

Da mesma forma, o Ministério das Cidades tem uma estrutura en-
xuta e não tem condições de colocar um técnico fiscalizando cada uma 
dessas obras. A gente tem lá mais de 40 mil contratos de obras dentro do 
Ministério das Cidades que não são feitas pelo Ministério das Cidades; 
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são contratos de repasse, e os municípios e os estados é que executam 
esses empreendimentos. 

Então, é importante aqui termos uma participação, vamos dizer, da 
sociedade em relação à própria fiscalização das obras, principalmente 
por parte de quem tem mais conhecimento da área de acessibilidade. 
Caso se observe algum problema – “Olha, essa obra não tem uma ram-
pa, não tem um plano inclinado necessário, não tem um elevador...”–, 
deve haver um questionamento. Questionem. A Caixa Econômica 
Federal é a mandatária do Ministério das Cidades para executar esses 
contratos, então, podem ligar para a Caixa ou direto para o Ministério 
das Cidades, ou mesmo podem mandar um e-mail. Enfim, canais de 
comunicação temos bastantes. 

Ainda assim, essas três ações, essas três áreas finalísticas não cobrem 
todo o espaço que a gente tem dentro de uma cidade, quer dizer, toda a 
necessidade de deslocamento que existe dentro de uma cidade. 

O PAC Mobilidade Urbana visa basicamente as grandes rotas de cir-
culação de ônibus, de carros e tal. Mas como é que ficam, por exem-
plo, as rotas aos principais pontos atrativos da cidade? E aí entram, por 
exemplo, os pontos de turismo, e não só estes, mas os shoppings e as 
áreas que concentram hospitais, que concentram escolas. 

Então, a gente tem outro programa que a gente chama aqui de “Ação 
10T2”, cuja descrição é “Apoio a projetos de acessibilidade para pessoas 
com restrição de mobilidade e deficiência”. 

Então, essa é a uma ação específica do Ministério das Cidades para 
tratar questões mais pontuais de acessibilidade. 

Basicamente, essa ação objetiva atuar nos espaços públicos. A gente 
está falando em Ministério das Cidades e, portanto, de espaços públicos. 
Então, a questão das calçadas e rotas acessíveis seria enquadrada nessas 
ações aqui. E por quê? O IBGE fez um levantamento, em 2010, por meio 
de um questionário ao proprietário da casa. A primeira pergunta foi se 
ele tinha iluminação pública. A resposta foi: “Tenho”. E 95% disseram que 
tinham. Perguntava-se, ainda, se tinha pavimentação no entorno da re-
sidência, “Tenho”; se tinham saneamento, água, “Tenho”; se tinha calça-
da – e a maioria falou que tinha. E a pergunta seguinte foi: “E é acessível?” 
E aí veio a resposta: em 4,7% dos domicílios as pessoas identificaram ou 
declararam que têm algum tipo de acessibilidade. Ou seja, 95,3% das cal-
çadas ou das áreas que cercam os domicílios não têm acessibilidade. 
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Então, é um problema que temos que enfrentar. Isso é um problema 
de política pública. E esses problemas são muito maiores onde? Justa-
mente nas periferias. 

E aí a gente questiona aqui – não é Wilken? – se a pessoa mora 
na própria cidade e é de baixa renda, então é obrigação nossa dar-lhe 
a mesma condição de acessibilidade disponibilizada àquela que tem 
condições de pagar uma viagem para vir até o ponto turístico que está 
na própria cidade. 

Então, é com esse objetivo que temos essa ação.
O que pode ser apoiado através dessa ação? E dirijo-me principal-

mente aos parlamentares, porque essa ação recebe muitas emendas – 
aliás, não muitas, vamos ver que ainda são poucas, pois começamos a 
divulgá-la mais recentemente, no ano passado. 

“Projetos de obras de rotas acessíveis para a promoção de aces-
sibilidade de vias públicas, praças, parques, estacionamentos, 
entornos de equipamentos públicos dos principais polos gera-
dores de viagens, contemplando passagens elevadas, rebaixos 
e elevação de calçadas; sinalização sonora, vertical, de orien-
tação e em braile; planos e mapas tácteis; passarelas; mobiliá-
rio urbano; equipamentos de transposição vertical, entre ou-
tros essenciais para garantir a plena funcionalidade das ações 
de acessibilidade.” 

Essa é uma ação bastante interessante que deve ser divulgada aos 
prefeitos e aos gestores municipais, para que tentem enquadrar ações e 
intervenções desse tipo. 

Alguns exemplos que podemos dar. 
Aqui uma calçada que era bastante inacessível, com uma situação 

meio complicada, pois havia postes no meio da calçada. E o que conside-
ramos? Uma calçada que propiciaria uma rota acessível. Então seria uma 
calçada, por exemplo, com uma faixa de passeio de 1,20m; uma largura 
para faixa de serviço de 75cm e uma largura para faixa livre em frente 
aos comércios, por exemplo. Isso aqui seria um modelo de calçada que 
propiciaria uma rota acessível. 

Aqui alguns exemplos de propostas que temos.
Lá em Confins havia uma situação antes e uma situação depois, in-

clusive com apoio de ciclofaixas, ciclovias acopladas, com sinalização 
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sonora, rebaixamento de calçadas, equipamentos de transposição verti-
cal – que são planos inclinados. 

Esse aqui a gente apoia também, mas não é uma intervenção do Mi-
nistério das Cidades. No Parque Ibirapuera, em São Paulo, até os brin-
quedos de parquinhos infantis são acessíveis. Então, aqui mostramos 
uma criança com cadeira de rodas brincando no que a gente chamava 
de “trepa-trepa”, um brinquedo no qual a criança passa de um lugar a 
outro com as mãos, fazendo exercício com os braços. Há também um 
balancinho adaptado para cadeira de rodas. 

Enfim, essa ação proporciona uma série de possiblidades para os ges-
tores que desejem atuar na questão de acessibilidade nos municípios. 

As modalidades para essa ação são: estudos, projetos e obras. 
O Ministério das Cidades abriu uma modalidade para fazer o dever 

de casa. Então, por exemplo, resolvemos apoiar a Companhia Brasileira 
de Transportes Urbanos e a Trensurb de Porto Alegre, que são empre-
sas de transporte urbano, e também apoiamos ações de capacitação e 
sensibilização. 

E aqui quem pode pleitear? Distrito Federal, estados e municípios 
podem ter acesso a essas ações. E, ainda, para algumas dessas submoda-
lidades, também as universidades podem ter acesso, principalmente na 
questão de estudos, capacitação e sensibilização. 

Para terminar, o que temos de orçamento? Falei dos orçamentos so-
bre o que estava incluído como PAC, do que tínhamos antes de PAC; 
agora, o que temos de orçamento para essa ação em 2013. 

A gente tem na LOA de 2013 62 milhões, porém, não são recursos 
livres. Vejam que 35,7 milhões vêm de emendas parlamentares – e são 
poucas. 

Vejam que para o Rio de Janeiro houve uma emenda que colocou 35 
milhões de reais. Então, o Rio de Janeiro está bastante preocupado com 
essa situação. Depois, só houve uma emenda. 

Como eu falei, essa foi uma ação que estruturamos e começamos a 
divulgar no ano passado, mas já observamos algum interesse. 

E também há 27 milhões. E mesmo esses 27 milhões, deputada, não 
são discricionários do Ministério das Cidades. Temos do Ministério das 
Cidades só 2,7 milhões, o que é muito pouco para quem está se propon-
do a realizar uma ação dessa envergadura. 
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Não estamos contentes com isso, tanto que o Ministro das Cidades já 
tem uma proposta em avaliação, a qual deve ser trazida para um ambien-
te de debate, pois a ideia é chegar quase a um bilhão, ou seja, queremos 
fazer com que essa ação se transforme em ação de grande envergadura, 
dada a importância que acabei de mostrar aqui. Então, esse valor deve 
chegar a algo em torno de um bilhão de reais, para que a gente possa 
fazer uma política mínima de acessibilidade que atenda a um universo 
de 5.600 municípios no território brasileiro. 

Nosso desafio, então, é justamente esse: transformar essa ação em 
uma ação de grande envergadura. 

Fico à disposição de vocês para qualquer questionamento.
A SRA. PRESIDENTA (Deputada Rosinha da Adefal) – Obrigada, 

Yuri, pelos esclarecimentos e informações trazidas do Ministério. 
Somos um país ainda jovem, mas que já está fazendo o seu controle 

de natalidade e melhorando sua qualidade de vida, onde se vive mais do 
que se vivia antes. 

Então, precisamos realmente ter o mesmo raciocínio que a Jane co-
locou – e acho que todos nós, de certa forma, também colocamos em 
nossa fala –, e o Ministério das Cidades tem que ter isso em mente. 

Não é que precisemos fazer investimento na acessibilidade em razão 
apenas das pessoas com deficiência; precisamos fazer um investimento no 
futuro do nosso país, para que esse investimento seja para que todos, com 
deficiência ou não, com algum tipo de limitação, seja por conta da idade 
ou em algum momento de vida, pela questão da gravidez, enfim, que to-
dos tenham realmente acesso aos espaços, aos serviços. Acho que esse 
investimento realmente tem que ser justificado nisso: olhando para o fu-
turo, principalmente em relação ao envelhecimento da nossa população. 

Mas vocês já estão – graças a Deus – mudando o raciocínio e indo 
para esse caminho.

Antes de passar a palavra ao Sr. José Osório, serei breve e não fa-
rei qualquer comentário, mas queria registrar que estamos tendo uma 
grande participação pela Internet. Isso deixa a gente muito feliz. 

Logo no início da manhã fui perguntada por uma jornalista se era a 
primeira vez que a Câmara discutia esse tema de acessibilidade no tu-
rismo. Eu falei a ela que, com certeza, quanto ao tema da acessibilidade, 
não seria a primeira vez. Mas quanto à acessibilidade no turismo não 
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poderia assegurar. Com certeza, neste mandato, é a primeira vez que 
fazemos uma discussão mais direcionada. 

A gente vê, portanto, uma grande participação. 
A Francielle é a coordenadora de acessibilidade na Secretaria Espe-

cial dos Direitos da Pessoa com Deficiência em Curitiba. Curitiba está 
ligada conosco. 

A pergunta do Daniel para o Wilken: “Quando e como é possível 
fazer um curso sobre turismo acessível?” 

Há outra pergunta, também feita via internet, para o Ricardo: “O tu-
rismólogo no Brasil que tiver interesse em se profissionalizar no turismo 
acessível que caminhos deve seguir?” Não houve identificação. 

Uma pessoa mandou a seguinte mensagem: “Quero apenas externar 
o agradecimento e a surpresa pela preocupação com as pessoas com 
deficiência intelectual e com o transtorno do espectro autista, por te-
rem sido descritas e citadas quando se falou na acessibilidade de gran-
des eventos, citando o exemplo da Disney. Sra. Janaki Nayar, obrigado”. 
Quem nos enviou foi o Fernando Cota, do Movimento Orgulho Autista 
do Brasil. 

Há aqui também mensagem do André Davi, diretor da Associação 
Fluminense de Reabilitação, em Niterói. 

Essas são apenas manifestações. Estão se comunicando. 
O Daniel solicita acesso ao projeto “Jangada Acessível”, desenvolvido 

em Alagoas e em Porto de Galinhas, em Recife. 
O Normando, da Paraíba, deseja falar.
Ao final, após a fala do Osório, já inscrevi a Regina e você, Normando.
A Maria Clara, presidenta da Acadim, Associação Carioca dos Porta-

dores de Distrofia Muscular, fala da questão dos ônibus no Rio de Janei-
ro – e, com certeza, não é só no Rio – que têm o símbolo de acessibilida-
de, mas não têm elevador. Ela nos fala, ainda, que nos ônibus municipais 
do Rio os elevadores estão sem manutenção, e os motorista não têm 
capacitação para utilizá-los. 

Essa é uma realidade no Brasil. Já vencemos em muitas cidades a 
questão de termos um ônibus acessível, com elevador, mas é a tal barrei-
ra da atitude que precisamos vencer. 
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Também se manifestou pela internet o Daniel, presidente do Con-
selho Estadual da Pessoa com Deficiência do Ceará, que é o autor da 
Agenda do Portador de Eficiência. Eu o conheço, é um grande militante. 

A Araci Teixeira, que é responsável pelo planejamento de ações em 
turismo inclusivo em Guarulhos, São Paulo, está ligada com a gente.

O Daniel diz o seguinte: “Olá, Comissão. Gostaria de me apresen-
tar como presidente do Conselho Estadual dos Direitos da Pessoa com 
Deficiência do Ceará, da Agenda do Portador de Deficiência.” Ele pede 
para anunciar a presença no bate-papo e diz que conhece quase todos da 
audiência. “Seria bom que eles soubessem que nós, do Ceará, estamos na 
luta por um turismo inclusivo lá também”. 

Ele também quer que a gente disponibilize o projeto Jangada 
Acessível. 

Esse projeto, gente, pelo menos o de Alagoas, é de um arquiteto ergo-
nomista superenvolvido em acessibilidade. Ele hoje presta consultoria a 
alguns órgãos do município, do estado e, principalmente, a nós do Movi-
mento de Pessoas com Deficiência em todo o Brasil, inclusive o Ricardo 
já conheceu o Jorge Luiz. 

Enfim, ele tem nos dado grande contribuição, e vou, com certeza, 
disponibilizar o contato dele para que vocês possam ter acesso a esse 
projeto. 

Pessoas presentes no bate-papo do e-Democracia: Araci, Francielle e 
o André David.

O André David, diretor da Associação Fluminense, manda-nos a se-
guinte mensagem: “Diante da fala do diretor comercial em acessibilida-
de e turismo adaptado, sugiro que a Comissão de Acessibilidade debata 
junto aos órgãos competentes para organização de eventos, tais como 
Comitê Paraolímpico e Olímpico, a criação de um grupo de profissionais 
capacitados a treinar quem trabalha com turismo acessível.”

Há outras manifestações pela internet que vou ler depois da fala do 
Osório.

Com a palavra o José Osório, diretor de comunicação da Confederação 
Nacional do Turismo, grande parceiro para que a gente realmente possa 
efetivar a questão da acessibilidade no turismo. 

Com a palavra o Dr. José Osório. 
O SR. JOSÉ OSÓRIO NAVES – Bom dia a todos.
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Deputada, quero parabenizar V.Exa. pela iniciativa, que é muito im-
portante, e especialmente o pessoal da Comissão de Turismo pela ra-
pidez com que organizou esta reunião. Parabenizo, também, pelo tra-
balho apresentado, o Wilken e o Yuri, membros do governo federal que 
têm excelentes projetos e nos mostraram a forma com que está sendo 
tratado o assunto.

Para o leigo, no Brasil, a primeira preocupação do turismo – em razão 
do nosso baixo índice de receptivo internacional ou mesmo nacional – 
tem relação com a violência, ou seja, com o fato de que os grandes centros 
são violentos. Mas não é isso. Na escala dos valores, o primeiro ponto é 
a comunicação e a falta de informações; o segundo, a sinalização urba-
na, que não existe; o terceiro é a mobilidade urbana; só depois se chega 
à questão que se supõe principal, qual seja a insegurança ou a violência. 

O que temos a dizer – e é a nossa preocupação – é que o Brasil, em-
bora jovem, como disse a deputada, não é mais jovem que os Estados 
Unidos, o Canadá ou outros países sul-americanos que estão à nossa 
frente. E não são apenas os Estados Unidos e o Canadá que estão à nossa 
frente, vários sul-americanos inclusive nos superam nesses aspectos. 

Quando se fala em mobilidade ou em acessibilidade, fala-se apenas 
em rampas. O Yuri apresentou o tema muito bem, por sinal. Existem 
as rampas, mas as calçadas estão em desnível, mal cuidadas. E existem 
degraus para que se vença a parte de desnível. Mas não são rampas e, 
portanto, em forma de degrau a pessoa não tem como se movimentar. E 
assim por diante. 

Mas a questão da rampa é um detalhe, pois temos problemas com os 
semáforos, por exemplo, na questão da mobilidade. Os semáforos deve-
riam ser sonoros, para os cegos. Em Brasília, a Capital da República, tem 
um semáforo com sonorização para cegos. 

Deveríamos ter, ainda, placas indicativas com melhor forma de visu-
alização e entendimento sobre toda a parte de trânsito. 

Segundo, as ruas em muitas de nossas cidades não têm número, no-
mes ou qualquer outra indicação. Para se mobilizar em determinadas 
cidades no Brasil, todos deveriam ter um GPS individual. 

O Ministério das Cidades, por exemplo, tem planejado, tem conhe-
cimento e mostrou que essa é uma preocupação. Mas eu acho que o 
movimento deve partir de baixo para cima, as prefeituras e os estados 
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serem conscientizados e chegarem ao Ministério e exigirem o trabalho 
de execução desses serviços, que são mais do que necessários.

Por exemplo, para a Copa e os grandes eventos esportivos, fala-se 
muito em qualificação da mão de obra. Essa qualificação é muito seto-
rizada, muito pontual – para garçons, para camareiras. Deveria constar 
aí a questão de consciência e de comportamento desses trabalhadores 
em relação às pessoas com certas dificuldades físicas, especialmente nos 
hotéis, nos restaurantes. A pessoa não vai ficar apenas do hotel para os 
estádios, ela vai circular pela cidade. Então é preciso que essa mobilida-
de urbana seja feita de forma mais acessível a todos.

Eu creio que o problema mais sério é realmente as associações e o 
pessoal da base começarem a trabalhar para que seus vereadores, seus 
prefeitos, seus estados, seus governadores cheguem aos deputados 
federais e ao governo federal já com o planejamento daquilo de que a 
cidade necessita.

Por exemplo: como se vai arrumar a calçada de uma cidade através 
do governo federal? Tem que ser através do prefeito. Tem-se que cons-
cientizar as administrações locais, as comunidades, de que primeiro é a 
comunidade. Quem manda no turismo é o município, todo o turismo é 
municipal, não tem turismo estadual. Se vai a Foz do Iguaçu, o turismo 
é em Foz do Iguaçu. Aonde se vai é municipal, é localizado ali. Então há 
que se partir dessa base.

Um problema muito sério foi publicado no editorial do Estado de 
S.Paulo no dia 20 de março. O Fórum Econômico Mundial mostrou que, 
em um trabalho comparativo entre 142 nações, o Brasil está em 83º lu-
gar na aplicação de recursos públicos para sistemas urbanos, mobilidade 
urbana para o turismo. Isso realmente nos deixa tristes e preocupados.

A Sra. Jane falou que nos Estados Unidos, por exemplo, cumpre-se a 
lei e faz-se. Aqui, vem do coração. Quem é o coração? O sujeito precisa 
subir, não tem como, ele pega a família dele e faz aquilo ali precariamen-
te, aquilo acaba rápido, e não há durabilidade.

Pensamos muito agora nos grandes eventos esportivos. Eles vão du-
rar de 15 a 20 dias. Numa cidade vai durar uma semana. Vão fazer tudo 
isso em função disso? Claro, nós estamos melhorando toda essa mobi-
lidade urbana e nossas condições em função desses eventos, mas nós 
temos que saber que o turismo é uma questão permanente, que a mobi-
lidade é uma questão permanente. A visita de uma pessoa a outra cidade 
é uma questão permanente.
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Então o que temos que fazer não é apenas a política teórica, ter boni-
tas leis, bonitos projetos, sem uma exequibilidade que realmente resulte 
em benefício à população.

Outro dia, por exemplo, numa reunião do Conselho Nacional do 
Turismo, o ministro disse que lamentava o seguinte fato: ele citou um 
exemplo muito baixo, de quatro prefeituras que fizeram convênio com o 
Ministério para serviços públicos, e três devolveram o dinheiro porque 
não tinham capacidade técnica de execução.

Então o que falta? Falta nós termos um sentido mais amplo de co-
nhecimento das coisas, de formação de mão de obra mais qualificada, 
não apenas da baixa qualificação, mas termos escritórios ou qualquer 
coisa de planejamento em cada prefeitura, em cada estado, para ajudar 
na execução desses projetos, que são mais do que necessários.

Então, o que nós vemos – sei que não posso nem vou falar muito, 
cortei 90% do que eu iria falar – é que é extremamente louvável deba-
termos esses assuntos. Este é o momento, é a hora, porque depois acaba. 
Acabaram os eventos esportivos, vamos nos esquecer de fazer qualquer 
coisa, vamos voltar a ser o Brasil jovem e ineficiente de sempre. Mas va-
mos aproveitar este momento de euforia com relação aos grandes even-
tos esportivos para cobrar de nossas bases, das prefeituras, dos estados, 
para que cobrem do governo e vice-versa, a fim de que haja realmente 
resultado, um resultado que funcione não apenas na teoria, na beleza 
dos projetos, na fala bonita dos técnicos, mas em resultados positivos à 
comunidade, à população, no caso específico de quem tem alguma difi-
culdade física ou mental. Só assim nós vamos chegar a um patamar me-
lhor de atendimento de acessibilidade e, principalmente, acabar, como 
disse V.Exa., deputado, em seu próprio requerimento, com esse precon-
ceito contra as pessoas com dificuldade.

Então, só assim, através de uma consciência que venha de base, é 
que nós vamos ter algum resultado positivo. Não adianta nada em ho-
tel haver calçada ou rampazinha. Isso não resolve, resolve muito pouco, 
porque geralmente uma pessoa cadeirante está acompanhada de outra, 
que a ajuda a subir. Então, não é esse o caso; o caso é amplo. Segundo a 
estatística, 25% da população brasileira tem algum nível de deficiência. É 
muita gente, são milhões e milhões de pessoas. E, na verdade, os projetos 
são lindos, mas estão parados; esses projetos não estão sendo executa-
dos. Isso resolve o quê? Nada. É bonito, para discurso é bom, deputado 
ganha voto, se apresenta. Os deputados não têm negado, por exemplo, 
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verbas federais para esses serviços, só que nós temos que procurar uma 
forma mais técnica, mais prática de execução desses serviços.

Então, deputada, nós só queríamos manifestar nossa preocupação 
com essa falta de exequibilidade dos projetos e dos planos que nós temos 
em favor não apenas das pessoas com deficiência, mas de toda a popu-
lação. Eu estava na Bahia, em Salvador, no centro de Salvador, e torci 
o pé, porque a calçada é toda cheia de irregularidades. Falta isso, falta 
aquilo. Não existe uma norma que estabeleça formas de obras e como 
conservar as cidades.

Muito obrigado, deputada.
A SRA. PRESIDENTA (Deputada Rosinha da Adefal) – Agradeço ao 

Dr. José Osório, diretor de comunicação da Confederação Nacional do 
Turismo, as palavras.

Pegando o gancho na sua fala e concordando com as suas colocações, 
Dr. Osório, eu digo que é preciso realmente união de esforços dos três 
poderes: o Legislativo, que precisa normatizar e realmente atualizar a 
nossa legislação, precisa fiscalizar o Executivo – essa é a segunda fun-
ção de nós legisladores –; o Executivo, como a própria palavra já diz, na 
questão da gestão, da execução desses projetos e do recurso do nosso 
país; e o Judiciário, porque nos conflitos é preciso ainda intervir, para fa-
zer valer a legislação, que é vasta no nosso país e referência para grandes 
potências, como os próprios Estados Unidos.

Nesse raciocínio também, é preciso união dos três níveis de gover-
no, como muito bem colocado aqui pelo Dr. José Osório: o municipal, 
o estadual e o federal. Não adianta a União pensar em grandes projetos 
se o gestor municipal não consegue executá-los. Nós sabemos inclusive 
dessa questão da capacitação de municípios pequenos dos longínquos 
interiores do nosso país, continental que é, dessa grande dificuldade até 
de acesso a essas informações. Realmente, é preciso união desses três 
níveis de governo – município, estado e União – para que se consiga 
executar esses grandes projetos para mudar a realidade.

E, nesse raciocínio, eu digo que a nossa presença, a pessoa com defi-
ciência, é imprescindível nisso também. Eu tenho repetido isso. Eu acho 
até bonitinho, mas eu não falo porque é bonitinho, eu tenho escutado 
muito isso, até na minha própria associação, a Adefal, que hoje traz o 
meu nome político, a Associação dos Deficientes Físicos de Alagoas, que 
tem reclamado da minha ausência. Estar aqui no Parlamento Nacional 
não é fácil. A nossa base lá, nosso público inicial fica muito necessitado 
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também. Por conta dessa ausência, ele diz: “Olha, a ausência é muito 
atrevida”. E eu digo que atrevidos temos sido nós. A nossa presença aqui 
no Parlamento, a nossa presença no Executivo, realmente tem feito uma 
grande diferença.

Precisamos agora também da nossa presença mais ainda no Judiciário. 
Pelo que me consta – eu posso estar errada –, nós só temos duas pessoas 
com deficiência no Judiciário brasileiro, o Dr. Ricardo Tadeu, primeiro 
juiz cego, e o Dr. Kukina, Ministro do STJ. Estamos agora aqui – eu faço 
isso de forma pública – fazendo uma grande campanha para o Dr. Rober-
to Wanderley, juiz federal em Pernambuco, uma pessoa com deficiência. 
Estamos mobilizando, principalmente o Movimento Político de Pessoas 
com Deficiência no país, para que tenhamos uma pessoa com deficiência 
no STF. Sabemos o quanto a nossa legislação é avançada – já é referência 
para outros países, como eu falei –, mas também o quanto ainda é pouco 
implementada, infelizmente, por falta de conhecimento dos operadores 
do Direito de forma geral: advogados, funcionários do fórum, juízes, de-
sembargadores e ministros. Então, precisamos realmente fazer também a 
mudança dessa presença nossa no Judiciário brasileiro.

Já finalizamos as exposições dos nossos convidados. Está inscrita 
a Regina Cohen, da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Ela vai se 
identificar. Depois dela, eu passo a palavra ao Normando, da Associação 
de Deficientes e Familiares da Paraíba. Após a fala da Regina, eu queria 
que encerrássemos as inscrições, até por causa do tempo. Nós precisa-
mos encerrar esta reunião no máximo às 13h10, porque vai haver outra 
audiência pública às 14 horas.

Antes de passar a palavra à Regina, eu queria justificar a ausência do 
nosso presidente da Comissão, deputado Romário, que, por atraso no 
voo, ainda não conseguiu chegar a Brasília. São comuns, infelizmente, 
no nosso transporte aéreo, esses desencontros.

Tem a palavra a Regina.
A SRA. REGINA COHEN – Boa tarde a todos.
Meu nome é Regina Cohen, eu sou arquiteta, coordeno o Núcleo Pró-

-Acesso da Universidade Federal do Rio de Janeiro.
Eu estou superfeliz de estar aqui, primeiro porque estou revendo ve-

lhos e novos amigos: o Scott, que conheço de longa data; a Jane; o Ricar-
do; a Rosinha, a quem parabenizo pelas ações como deputada; o Wilken, 
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que conheci na conferência nacional no final do ano passado; o Yuri, que 
estou conhecendo agora, e todos os que estão aqui presentes.

Eu estava assim, ansiosa, e com uma coceirinha de falar das parce-
rias – o Wilken não falou das parcerias com as universidades, mas o Yuri 
logo complementou – e dizer o que a UFRJ está fazendo. Nós estamos 
fazendo muita coisa.

Já que a Rosinha fala de unir esforços, lembro que nós temos no Rio 
de Janeiro um site virtual da cidade do Rio de Janeiro; só nos falta tornar 
o site acessível, para pessoa com deficiência visual, bilíngue, por causa 
dos eventos que vão acontecer. Nós só estamos enfrentando dificuldade 
com hotéis e restaurantes – nós não estamos tendo a autorização para 
pesquisar hotéis, bares e restaurantes. Eu falo mais sobre isso.

Além disso, o Núcleo Pró-acesso... Você falou do Ministério da Ciên-
cia e Tecnologia. Vou lhe dar a notícia, já que você disse que as notícias 
não são dadas. O Ministério do Esporte pediu ao CNPq que designas-
se universidades de todo o Brasil para fiscalizarem e acompanharem as 
obras da Copa. No Rio de Janeiro foi escolhida a UFRJ, a minha univer-
sidade. São vários grupos, dentro de um grande projeto, na cidade do Rio 
de Janeiro, do CNPq, e o Núcleo Pró-acesso vai fiscalizar exatamente a 
questão da acessibilidade. Essa é uma boa notícia.

Nós só estamos esperando a liberação dos recursos. Nós vamos ter 
que ver o Maracanã, aeroportos, pontos turísticos – aí entra a questão 
do turismo –, a mobilidade urbana... Só temos um ano para ver tudo 
isso. A cada três meses fornecemos um relatório e, como é acadêmico 
é público, vamos dar uma cópia para o CNPq, para o Ministério do Es-
porte, e isso vai circular no governo federal. Com toda certeza, vocês vão 
receber também. 

Agora, em relação ao Maracanã. Recentemente houve um evento no 
Rio de Janeiro e, para minha surpresa – no momento eu não estava pre-
sente, estava numa banca na UFMG –, eu soube que o estádio só tem 
191 lugares para pessoas com deficiência. 

A Jane falou dos 2,4%; 191 lugares não representam nem 1%. E aí eu 
complemento dizendo que brigamos muito pelo percentual estabeleci-
do no Decreto nº 5.296, de 2004, porque, também como universidade, 
como núcleo, nós fizemos o Manual de Diretrizes para o Comitê Orga-
nizador dos Jogos Olímpicos e Paraolímpicos Rio 2016, que está para ser 
lançado em breve – ele vai sair. Infelizmente os 2% pelos quais brigamos, 
comparamos normas de todo mundo, as normas brasileiras com normas 
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internacionais, justificamos todas as nossas decisões para elaborar este 
manual. Foi um trabalho de um ano, muito estressante, uma cobrança 
muito grande – eu não tive fim de ano, carnaval etc. – para sair com a 
melhor solução para cada item. São cinco capítulos: Acesso, Circulação, 
Instalações Turísticas, Transportes, Comunicação e Sinalização. Em 
cada item, tínhamos que decidir qual o melhor parâmetro de cada uma 
das normas e leis brasileiras. 

Infelizmente o 1%, em que o Comitê Paraolímpico Internacional se 
baseia no Green Guide, não está sendo cumprido no Maracanã.

Outra questão também é outra parceria. E aí eu vou falar do meu 
livro, o livro de acessibilidade aos museus. No meu pós-doutorado tra-
balhei com acessibilidade aos museus. Nós publicamos este livro – são 
de diretrizes –, numa parceria da UFRJ com o Ibram, instituto esse que 
pertence ao Ministério da Cultura. Então, mais uma parceria de uma 
universidade federal com o governo federal. 

Também fizemos, com o apoio da Faperj, órgão do estado do Rio de 
Janeiro que fomenta pesquisa, um diagnóstico de todos os museus tom-
bados pelo patrimônio no estado do Rio de Janeiro. Infelizmente não foi 
publicado por uma questão que os museus não estão adaptados. Então 
não tivemos autorização do Iphan para publicar. 

Falei que eu estava com uma coceirinha por quê? Porque a Rosinha 
falou do Parapan. Realmente o núcleo foi chamado, entre outras enti-
dades, dois meses antes da inauguração dos Jogos do Pan e do Para-
pan. Dois meses antes não dava para fazer mais nada. O que vimos foi 
exatamente o que a Rosinha falou. A cozinha era adaptada para fazer o 
banheiro. Todas as instalações que foram usadas no Parapan estão ten-
do que ser reformadas para os Jogos Olímpicos. Por exemplo, o Parque 
Aquático Maria Lenk, o comitê não aprovou. Está tendo que passar por 
uma reforma. 

Vocês estão sabendo o que está acontecendo com o Engenhão. Está 
com problemas de estrutura e também está tendo que ser reformado. En-
tão, acho que o Parapan foi uma vergonha. E não podemos permitir que 
isso aconteça nos próximos eventos, porque temos tudo para avançar. 

Gostei muito do que a Jane falou da metodologia. Vamos unir esfor-
ços. Nós também temos uma metodologia no núcleo. Houve uma reu-
nião com a Riotur. Infelizmente agora vai sair uma licitação. Vamos ver 
se conseguimos botar pelo menos o Guia do Rio de Janeiro. 
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Queremos, com essa parceria, com essa licitação, tornar exatamen-
te o site bilíngue, usar os aplicativos... Recebi do Ricardo, da Turis-
mo Adaptado, aquelas questões dos smartphones, tablets, que podem 
tornar a interatividade maior. E precisamos desse apoio. Tomara que 
ganhemos a licitação.

O Yuri falou sobre calçadas, mobilidade urbana. Isto vai passar tam-
bém pela nossa pesquisa. Não sei se vai dar tempo, o que é que vai dar 
tempo... 

Mas quero dizer que, sendo eu do Rio de Janeiro, moradora de Ipa-
nema, bairro considerado nobre da cidade do Rio de Janeiro, as calçadas 
estão muito ruins. 

Eu trabalhei na Baixada Fluminense – você falou de periferia –, nem 
se fala. A Baixada fica fora da cidade do Rio de Janeiro, é no estado do 
Rio de Janeiro, mas a situação é muito pior. 

Mas se você disser que Ipanema é um bairro turístico, onde há gran-
des hotéis 5 estrelas, eu não consigo andar com a minha cadeira de rodas 
na cidade do Rio de Janeiro. Eu tenho que usar minha cadeira motoriza-
da porque não dá, as rampas são muito inclinadas...

O que está acontecendo também nesse encontro dos deputados esta-
duais do Rio de Janeiro, que ocorreu na Assembleia Legislativa, foi uma 
audiência pública, a Rio-Chicago. O prefeito e a secretária municipal da 
pessoa com deficiência estão com projetos... Bem, eu espero que realmen-
te saia o Projeto Calçada Lisa, porque eu já estou vivendo há dois anos. 

O prefeito Eduardo Paes asfaltou todas as avenidas. Gastou... Ele cha-
mou de asfalto liso, mas isso danificou muito as calçadas. Ao fazer o 
asfalto liso, as calçadas ficaram ruins. E agora está se falando da calçada 
lisa. Então vamos torcer para que saia logo. Mas o Rio está numa revira-
volta por causa de todas as obras.

Foi inaugurado recentemente o MAR. E, na reunião do ReAbilitArte 
que o Scott falou, o Heitor disse que não conseguiu ir porque não havia 
transporte nem havia vaga de estacionamento no Museu de Arte do Rio. 
Bom, eu também quero ir ao MAR. Mas, como é que eu vou? Vou ter que 
ir de táxi? Sei lá. Mas a zona portuária está passando por uma grande 
reforma, e o que a secretária falou é que vamos ter realmente uma nova 
cara no Rio de Janeiro. 

Para falar de mais um trabalho – a Rosinha esteve presente –, eu 
trabalhei na Rio+20, no Comitê de Acessibilidade e Inclusão Social. Tive 
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o maior prazer de fazer esse trabalho e nós fomos os mais elogiados na 
cidade do Rio de Janeiro. A ONU elogiou a Rio+20 como a conferência 
mais acessível das Nações Unidas. Isto foi a glória, estamos muito feli-
zes. É pena que, no caso desse evento, todas as estruturas são desmon-
tadas, mas tivemos audiodescrição, intérpretes, mapas táteis, todos os 
recursos de acessibilidade possíveis. A ONU parabenizou, e o governo 
federal investiu muito na acessibilidade. O ministro Laudemar Aguiar, 
chefe da equipe do Comitê Nacional, elogiou muito. 

Eu espero que a mesma coisa aconteça para a Copa. Mas a tarefa 
daqui para frente é árdua. Além do Guia da Cidade do Rio de Janeiro, a 
fiscalização da Copa... Eu estou me preparando psicologicamente para o 
que vamos ter que fazer. 

Eu teria outras coisas para falar, mas vamos unir, então, essas parce-
rias e usar a capacidade. 

O Guia do Rio de Janeiro está sendo feito por pesquisadores, especia-
listas em acessibilidade e por estudantes, o que é muito bom. 

Nós só precisamos melhorar em termos de plataforma, de acessibili-
dade para pessoas com deficiência visual e aplicativos também.

É isso. Eu tinha mais coisas para falar, mas...
A SRA. PRESIDENTA (Deputada Rosinha da Adefal) – Regina, eu 

agradeço a sua contribuição, agradeço a sua presença. Você aqui tam-
bém é uma especialista nessa área, mas realmente temos um problema 
de tempo. 

A SRA. REGINA COHEN – Desculpe-me.
A SRA. PRESIDENTA (Deputada Rosinha da Adefal) – É muita coi-

sa. Nós quase nunca discutimos turismo e acessibilidade juntos. Real-
mente, esse tempo é muito limitado.

Passo a palavra ao Normando, que é da Paraíba. Após a fala dele, pas-
saremos para as considerações finais – acho que não há mais nenhum 
inscrito – de cada um dos palestrantes de hoje de manhã. Vou só infor-
mar que vamos inverter a ordem. E aí começamos pelas considerações 
finais do José Osório, para ele não ficar para o final de novo.

Antes de passar a palavra ao Normando, quero dizer que quando eu 
defendi o Dr. Roberto Wanderley não foi porque precisamos pura e sim-
plesmente de uma pessoa com deficiência em qualquer lugar. Precisa-
mos de uma pessoa com deficiência com capacidade ocupando lugares 
importantes de decisões e de execuções nos três níveis de poder e nos 
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três níveis de governo. E, quando eu falei na pessoa do Dr. Roberto, é 
porque reconheço nele a capacidade de um juiz, de um desembargador 
e de um ministro – se Deus quiser, a gente chega lá – e também por ser 
ele uma pessoa com deficiência, o que eu acho que vai fazer uma gran-
de diferença no Judiciário, porque foi assim com relação a uma pessoa 
negra no Supremo. Há uma mulher no Supremo. Sabemos o quanto a 
gente avançou na implementação de políticas públicas e na legislação 
brasileira, de forma geral.

Agora, o Normando tem a palavra.
O SR. NORMANDO VITORINO – Boa tarde a todos. Meu nome é 

Normando Vitorino. Sou gerente-executivo da Asdef, entidade de pes-
soas com deficiência que atua no estado de Pernambuco e no estado 
da Paraíba. Nesses dois estados, nós desempenhamos nosso papel. Nós 
trabalhamos com deficientes visuais, intelectuais, auditivos; com todos 
os tipos de deficiência nós trabalhamos lá.

Um dos focos principais da entidade é a luta por direitos e inclusão 
da pessoa com deficiência no mercado de trabalho. A luta pela inclusão 
da pessoa com deficiência no mercado de trabalho se dá através da capa-
citação. Nós oferecemos diversos cursos de profissionalização, de capa-
citação, de inclusão da pessoa com deficiência no mercado de trabalho.

Eu venho até aqui hoje num momento especial, um momento ímpar da 
luta da pessoa com deficiência, saudar os especialistas que aqui se fizeram 
presentes com falas bastante importantes para enriquecimento do dis-
curso e saudar também outros especialistas que não estão aqui presentes, 
as entidades de pessoas com deficiência, porque, ao longo dos anos, foram 
elas que fizeram a bandeira da pessoa com deficiência se tornar realidade. 
As entidades de pessoas com deficiência, ao longo de todo o Brasil, são 
especialistas na questão da pessoa com deficiência. Isso é inegável.

Eu me preocupo muito com a questão do turismo, desporto e outras 
coisas mais voltadas aos megaeventos que vão se realizar no Brasil e que 
são maravilhosos, pois há um detalhe que eu acho imprescindível. Não 
dá para lidar com essa questão sem levar em consideração a importância 
das entidades na luta do dia a dia, porque é na lida do dia a dia que elas 
sabem de particularidades e especificidades da pessoa com deficiência. 
Não dá para imaginar simplesmente que um técnico, por mais compe-
tente que seja, tenha o know-how que tem uma entidade. A gente não 
tem como imaginar como a gente pode viver uma questão de mobilidade 
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urbana sem a gente trazer para o discurso, para o contexto, para esse 
somatório de esforços as entidades. 

Na semana passada eu estive conversando com o Antonio José a res-
peito desse assunto. Eu coloquei para ele que o Viver sem Limite é um 
plano maravilhoso. É realmente um plano que se destaca em relação a 
tudo o que já foi feito no Brasil. Por quê? Porque ele realmente traz a pes-
soa com deficiência para uma grande ênfase. Mas a gente não pode se 
esquecer de que tudo o que foi conquistado ao longo da história de luta 
das pessoas com deficiência foram as entidades as protagonistas dessas 
ações. Foram as entidades que representaram as pessoas com deficiên-
cia e fizeram com que esses direitos fossem, digamos assim, de forma 
organizada e sistematizada, pleiteados junto ao Legislativo nos âmbitos 
municipal, estadual e federal.

Então, para que a gente possa realmente conseguir fazer com que 
essas questões do turismo possam ser lidadas de forma bem assertiva 
e com resultados bastante positivos, as entidades precisam se envolver 
em qualquer dos estados. Os estados que vão sediar eventos – Copa das 
Confederações, Copa do Mundo e a própria Jornada Mundial – preci-
sam ter entidades que se envolvam no processo. 

Podem ter certeza do que eu estou afirmando. Ao longo do meu dia a 
dia é isso que eu percebo. Não dá para imaginar que questões ligadas ao 
autismo, questões ligadas aos deficientes auditivos, questões ligadas aos 
deficientes visuais, questões ligadas aos deficientes físicos possam ser 
tratadas sem a expertise dessas entidades.

A gente percebe, nessas entidades, um somatório de esforços que, ao 
longo do tempo, proporcionou uma capacidade operacional. O poder 
público não pode negligenciar e simplesmente se esquecer desse fato. 
Por outro lado, há a questão também, de que a gente fala muito, do le-
gado, o legado que esses eventos vão trazer para a população, para a so-
ciedade, o legado que a gente não pode deixar de considerar em relação 
a essas próprias entidades. 

Vejam só. Quando entra de forma bastante incisiva nos seus inves-
timentos em torno da questão, o empresariado entra por quê? Porque o 
poder público já fez um somatório de esforços gigantesco. E esse soma-
tório de esforços, na questão de implementação de equipamentos turís-
ticos, que deverão ser concretizados nesses eventos, vai gerar resultados 
financeiros para as empresas. É natural. Tudo bem. Isso é óbvio. Mas 
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por que não se pensar na questão desse somatório de esforços também 
ligada às entidades?

A gente tem uma questão bem simples: a Lei de Licitações faculta às 
entidades de pessoas com deficiência o direito a contratação pelo poder 
público das entidades, sem licitação. A Lei nº 8.666, de 1993, no art. 24, 
inciso XX, faculta, simplesmente, ao poder público fazer a contrata-
ção das entidades. É lógico, é evidente que deverão ser entidades sérias, 
entidades abalizadas, entidades com toda a sua estrutura legal atualiza-
da e devidamente amparada por dispositivos. É lógico que a gente tem 
que pensar dessa forma, porque é dinheiro público.

Agora, vejam só. Se se faculta ao poder privado um equipamento tu-
rístico que vai reverter mais à frente em diversas e diversas ações, por 
que não se pensar também nas entidades de pessoas com deficiência? 
Nós temos entidades de pessoas com deficiência especializadas em tra-
balhos voltados a autistas, nós temos entidades especializadas em traba-
lhos voltados a deficientes auditivos, nós temos entidades especializadas 
na questão da acessibilidade, com treinamento, com capacitação.

Por que não se lançar também mão dessas entidades para que essas 
entidades também possam trazer um legado a elas? São essas entidades 
que sustentam as políticas públicas, muitas vezes, nas pequenas cidades, 
o que o poder público não faz. São essas entidades que, muitas vezes, 
sustentam ações voltadas à melhoria da qualidade de vida de pessoas 
com deficiência, o que o poder público simplesmente não faz.

Então, já que recursos estão sendo aportados para essas demandas, 
vamos pensar também um pouco nas entidades, porque foram elas que, 
ao longo da história, fizeram com que a pessoa com deficiência pudesse 
chegar até aqui, o Congresso. Se não fosse assim, com certeza a nossa 
ilustre deputada Rosinha da Adefal não teria o nome Rosinha da Adefal.

Então, era essa a questão que eu queria levantar aqui, para que a 
gente levasse essa discussão aprofundada aos Ministérios, às diversas 
comissões e mesmo aos estados. Aqueles que estão nos vendo pela inter-
net, levem essa discussão aos seus parlamentares, para que essa temáti-
ca possa ser trazida de forma bem contundente à nossa luta do dia a dia.

Obrigado a todos.
A SRA. PRESIDENTA (Deputada Rosinha da Adefal) – Obrigada, 

Normando. Realmente a sua fala é muito pertinente para o momento. 
Quero dizer que, ao longo desses anos todos de luta das pessoas com 
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deficiência, luta pela inclusão, pela reabilitação, muitas e muitas ações, 
infelizmente, por ausência de ação do governo, quem realmente efetivou 
foram as entidades para pessoas com deficiência, principalmente na área 
da saúde, na área da reabilitação. Que bom que o governo está mudando 
ao longo desses anos e começando a realizar, ele próprio, todas as ações!

Eu atribuo a grande evolução que nós tivemos, inclusive, à própria 
Corde, à própria Secretaria, nesses últimos 10 anos. E aqui eu não posso 
deixar de citar o nome da Dra. Izabel, que antecedeu o Antonio José na 
Secretaria e foi Coordenadora da Corde por vários anos também, e ou-
tros que antecederam a Dra. Izabel. Mas em especial me refiro a ela, que 
fez essa grande mudança, muitas vezes de cima para baixo, do federal 
para o estadual e para o municipal.

Que essa ausência de governo não seja mais realidade e que as insti-
tuições, nesse processo todo, tenham realmente o seu reconhecimento. 
E esse reconhecimento também vem com relação a recursos, especifi-
camente na área da reabilitação. Sem reabilitação não se chega à escola. 
Sem reabilitação não chego à escola, não me capacito para o trabalho, 
não tenho trabalho, não sou público produtivo, não consigo fazer espor-
te, turismo e lazer, enfim. Tudo tem esse processo a seguir.

Enfim, vamos agora às considerações finais. Nós estamos mais do 
que estourados no tempo. Temos três minutos para cada um dos pales-
trantes fazer as suas considerações.

Invertendo a ordem, passo a palavra ao Dr. José Osório Naves, diretor 
de comunicação da Confederação Nacional do Turismo.

O SR. JOSÉ OSÓRIO NAVES – Primeiro, eu quero agradecer à 
deputada a deferência do convite e dizer que realmente são debates 
como este que criam uma consciência nacional para cada segmento. Eu 
quero parabenizar a todos. Eu acho altamente produtivo tudo o que se 
discutiu aqui. Mais uma vez quero parabenizar a todos, a Mesa e o Ple-
nário, pelo interesse em levantar esse assunto de grande importância 
para a sociedade brasileira.

Muito obrigado.
A SRA. PRESIDENTA (Deputada Rosinha da Adefal) – Muito obri-

gada, Dr. José Osório.
O Dr. Yuri Rafael Della Giustina, diretor do Departamento de Polí-

ticas de Acessibilidade e Planejamento Urbano do Ministério das Cida-
des, tem três minutos para suas considerações.
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O SR. YURI RAFAEL DELLA GIUSTINA – Bem, eu queria então 
mais uma vez agradecer, deputada, o convite. O Ministério das Cidades 
fica enaltecido com a possibilidade de estar aqui presente.

Eu queria lembrar uma instância que não foi colocada aqui, o 
Conade – Conselho Nacional dos Direitos da Pessoa Portadora de Defi-
ciência. Recentemente, tivemos a 3ª Conferência Nacional dos Direitos 
da Pessoa com Deficiência, que ocorreu no início de dezembro de 2012 
e contou com participação expressiva, com resultados importantes tam-
bém. Por exemplo, para o Ministério das Cidades, há uma moção de 
maior aporte de recursos, inclusive colocando como um possível PAC da 
Acessibilidade para o Ministério das Cidades.

Eu acho que são iniciativas desse tipo, vamos dizer, que traduzem de 
alguma forma a necessidade das pessoas que precisam ser ouvidas pelo 
governo e, ao mesmo tempo, o governo tem obrigação de ouvi-las. Isso 
vem ao encontro daquele último eslaide que eu apresentei: transformar 
uma ação – hoje nós temos lá 27 milhões – para um PAC da Acessibili-
dade, que realmente traria uma envergadura muito maior do que existe 
hoje, que é aquilo que almejamos em termos de política pública. O pro-
grama já está estruturado. O ministro das Cidades está correndo atrás 
desses recursos, conversando com várias autoridades para poder viabi-
lizar esses recursos.

Eu acho que a participação, por exemplo, das entidades é importan-
tíssima nesse tipo de fórum, nessas iniciativas, e também em relação 
àquilo que o governo espera. É um fórum, é uma instância de partici-
pação social. Todo mundo tem o mesmo voto, o mesmo direito de falar 
e o mesmo direito de propor. Então, essas audiências públicas, como o 
Osório colocou, são momentos para tentarmos mudar um pouco a cul-
tura das pessoas em relação à temática da acessibilidade.

Eu falo o seguinte. O meu departamento é o de acessibilidade e plane-
jamento urbano. Uma coisa que eu acho que a gente tem que buscar tam-
bém, vamos dizer, é colocar esses temas nas escolas, na educação infantil. 
Por exemplo, se hoje fizermos uma paralelo com a questão ambiental, às 
vezes os nossos filhos têm uma consciência ambiental muito maior do 
que a nossa. Quando a gente fala de reciclagem de lixo, de manutenção do 
meio ambiente, eles têm uma consciência muito maior do que a nossa. Por 
quê? Porque houve um movimento efetivo, vamos dizer assim, de definir a 
educação ambiental como uma matéria transversal à educação infantil, à 
educação na escola, até em nível de graduação e pós-graduação.
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Da mesma forma, acessibilidade e planejamento urbano. São temas 
que, se a gente fizer um comparativo – lógico, sem desmerecer a questão 
ambiental –, têm uma relação muito mais direta com a pessoa, com o 
cidadão, do que a própria temática ambiental. Por exemplo, eu vou sair 
daqui e vou pegar um engarrafamento numa cidade – é uma questão de 
planejamento urbano. Eu vou sair daqui, andar numa calçada, passar 
num buraco e quebrar o pé, como já aconteceu inclusive com a minha 
esposa, no ano passado, por causa dessa situação.

Então, essa temática está muito mais ligada ao cidadão diretamente 
do que a questão ambiental, que tem uma relação mais em médio prazo, 
de forma não tão direta quanto têm essas questões de acessibilidade e de 
planejamento urbano.

Então, quem sabe também não é uma ideia a gente propor colocar es-
sas temáticas transversalmente em nosso sistema educacional. Bem, são 
ideias que aparecem. Acho que são momentos que temos para refletir 
sobre esses assuntos, numa audiência, quando podemos ouvir também 
outras sugestões. 

O Osório colocou a questão de elaboração de projetos. A capacidade 
de execução é o ponto fundamental, por meio dos gestores municipais e 
estaduais. É uma questão que temos que enfrentar também, sem dúvi-
da, para dar efetividade às políticas públicas. Nós estamos preocupados. 
Existe toda uma estratégia, mas é aquilo que a senhora colocou: a gente 
está com uma temática nova, recente, apesar de haver movimentos – 
lógico – que vêm trabalhando há muito mais tempo. Como coloquei, 
o Ministério está evidentemente com forte preocupação em relação à 
temática da acessibilidade.

Bem, eu queria agradecer mais uma vez e me colocar à disposição 
para discutir o tema quantas vezes for necessário.

A SRA. PRESIDENTA (Deputada Rosinha da Adefal) – Obrigada, 
Yuri, pela presença, pelos esclarecimentos e pelas informações. Eu fico 
como a Regina, com muita vontade de falar. Como eu falo demais e es-
tou hoje na coordenação da Mesa, não vou deixar a oportunidade passar.

Farei três observações bem rápidas com relação à sua fala. Eu tam-
bém tenho o mesmo raciocínio. Se a gente começar a investir na infân-
cia, a gente vai ter, daqui a pouco – não é lá na frente não –, um mundo 
muito melhor, mais acessível, mais humano.
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Nesse raciocínio, a gente tem dois projetos tramitando aqui na Casa. 
Um projeto define a acessibilidade – é uma PEC, para mudar a Constitui-
ção – também como um direito fundamental. Sem acessibilidade, de acor-
do com aquele meu raciocínio, eu não consigo chegar à reabilitação, eu 
não consigo chegar à escola, eu não consigo me capacitar para o trabalho, 
eu não consigo trabalho, eu não sou produtivo para o país. Ou seja, sendo 
inválido, eu estou à custa do governo da União, dos recursos da União, 
de forma geral, sendo mais um peso para o país do que um contribuinte.

Então, a acessibilidade é, sim, um direito fundamental, como é a saú-
de, como é a educação, como é o trabalho e tantos outros. Então, a gente 
precisa ter esse entendimento enquanto direito à acessibilidade. E temos 
que ensinar as crianças. Há um PL em que a gente tenta estabelecer a 
acessibilidade como uma matéria do ensino fundamental. Como a gente 
estuda matemática, como a gente estuda português, que a gente estude 
acessibilidade em suas várias vertentes, que foram abordadas durante 
esta manhã inteira. Com certeza, assunto não vai faltar para ensinar às 
crianças. Pela acessibilidade, ensinam-se tantas outras coisas: respeito 
ao próximo, não ao preconceito, não à discriminação.

Por fim, o PAC da Acessibilidade. Daqui a pouco teremos um ano 
eleitoral de novo. Somos mais de 45 milhões de pessoas com algum tipo 
de deficiência, que, somados aos de idosos, somados aos daqueles que, de 
alguma forma, pelo menos de forma temporária, têm algum tipo de mo-
bilidade reduzida, é um eleitorado pesado. Acorda aí, Dilma! Nós preci-
samos do PAC da Acessibilidade – mais investimentos para o Ministério 
das Cidades, para o Ministério do Turismo, para a Secretaria Nacional 
de Promoção dos Direitos da Pessoa com Deficiência –, para que a gente 
possa, de fato, efetivar as políticas públicas para a pessoa com deficiên-
cia de forma mais efetiva.

Agora, passo a palavra ao Dr. Wilken José Souto Oliveira, coordena-
dor-geral de segmentação do Ministério do Turismo, para suas conside-
rações finais.

O SR. WILKEN JOSÉ SOUTO OLIVEIRA – Vou ser bem objeti-
vo por conta do tempo. Vou começar respondendo às perguntas dos 
internautas.

Um deles perguntou: “Como participar do curso de turismo acessível?” 
Esse curso está em fase de elaboração. Provavelmente, as inscrições serão 
abertas a partir de setembro. É uma parceria inicial com o Ministério das 
Cidades, com o departamento em que o Yuri trabalha. Inicialmente, o 
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curso vai se chamar Turismo Acessível e Mobilidade Urbana. Vai haver 
dois módulos: um de Turismo e um de Mobilidade Urbana. O internauta 
vai poder escolher um dos dois módulos para se especializar. Será um 
curso de 80 horas com duração de aproximadamente dois meses.

A outra pergunta é: “Como o turismólogo pode se profissionalizar na 
área de turismo acessível?” Para iniciar, temos bastante material hoje 
no nosso site – www.turismo.gov.br –, como essas cartilhas, o manual 
com as legislações. O site da SDH também traz bastante material acerca 
do assunto. Então, para começar, há que se ler esse material todo para 
se introduzir no assunto. Algumas universidades já têm cursos de pós-
-graduação voltados ao tema e núcleos de estudo, como a UFRJ. A UnB 
também possui grupos de discussões. Quem quiser pode procurar essas 
universidades e tentar se engajar nessas discussões.

Em relação ao que o nosso colega Normando colocou sobre a parti-
cipação das entidades representativas das pessoas com deficiência nesse 
processo de construção de política pública e até execução dessas políti-
cas públicas, dentro do programa Turismo Acessível, há aqueles semi-
nários que eu citei. Vamos fazer seminários nas 27 capitais, capacitando 
os multiplicadores. Haverá um processo de seleção de associações ou de 
entidades. O que a gente pretende é que representantes dessas entidades 
sejam os instrutores desses cursos, desses seminários. Isso já está pre-
visto. Desde o início, a gente pensou nisso, porque é muito mais produti-
vo. A pessoa com deficiência ir lá descrever suas dificuldades sensibiliza 
muito mais os participantes, muito mais os empresários, muito mais 
os gestores, do que eu, servidor público, que não tenho algum tipo de 
dificuldade que possivelmente poderia ser exposta. Então, isso já está 
previsto nesse caso.

Para mim, ele colocou uma novidade, que a Lei nº 8.666 permite 
que seja por meio de licença. Vou verificar isso. Talvez seja facilitado o 
nosso processo de contratação. Já pego com você, Normando, o artigo 
que fala disso.

A deputada Rosinha falou sobre a questão do fluxo de turista ou de 
uma pesquisa mais aprofundada acerca do turista. Eu penso que, no 
próprio site de informações turísticas acessíveis, como haverá gran-
de divulgação do site, depois que ele tiver um grande fluxo de acessos, 
conseguiremos colocar formulários on-line. Ficará mais fácil coletar es-
sas informações. A partir daí, vamos ter informações sobre onde estão 
esses empreendimentos turísticos adaptados e também do perfil e das 
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necessidades mais específicas em fluxo, por destino. Talvez, consigamos 
fazer isso por meio do site.

(Não identificado) – E de quanto rendem.
O SR. WILKEN JOSÉ SOUTO OLIVEIRA – E de quanto rendem, exa-

tamente. Uma das nossas estratégias é a de sempre tentar mostrar à ini-
ciativa privada que a pessoa com deficiência, quando viaja, normalmente 
leva uma ou duas pessoas. Ela sempre vai acompanhada. Então, ela ocu-
pa o seu empreendimento também. E muitas vezes, pelo depoimento dos 
próprios responsáveis pelos empreendimentos que se adaptaram, até pes-
soas que não têm nenhum tipo de deficiência gostam de ficar nos quartos 
adaptados, que são mais espaçosos, mais confortáveis.

Lá em Socorro, por exemplo, em alguns quartos admite-se o cão 
guia, o cachorro. Muitas vezes vão famílias que se utilizam daquele es-
paço que seria para o cão – famílias sem nenhum tipo de deficiência –; 
elas preferem ficar naqueles quartos. Então, a gente sempre tenta lem-
brar que a pessoa com deficiência é um consumidor, pode gerar fluxo, 
gera renda e vai levar mais pessoas ao seu empreendimento. Esse é um 
dos aspectos que vamos trazer para a nossa campanha de sensibilização.

Em relação às perguntas, eu penso que tenha respondido a todos aqui. 
Em relação ao curso de educação a distância, eu quero informar também 
à Regina que para esse curso nós vamos fazer um processo seletivo de 
instituições de ensino superior, para sistematizar e tornar mais didático o 
nosso material acerca da acessibilidade, e também a contratação de pro-
fessores e tutores do curso. Universidades também serão selecionadas. O 
edital já está pronto. Falta só a aprovação do ministro para ser publicado, 
para fazermos a seleção e começarmos o curso de educação a distância.

Mais uma vez parabenizo sua atitude, deputada Rosinha. Eu fico 
muito feliz. A cada dia o Legislativo tem mais representantes para nos 
apoiar aqui nesse tema, até mesmo por meio de emendas parlamentares. 
Penso que seria importante de fato a gente se manter conectado, com 
um grupo de discussões com especialistas. Que a Casa Legislativa e o 
Executivo possam conversar mais sobre esses assuntos. Talvez o cami-
nho seja algum grupo vinculado à SDH, ao Conade, já que a maioria dos 
órgãos executivos estão vinculados ao Conade – Conselho Nacional dos 
Direitos da Pessoa Portadora de Deficiência –, de que nós participamos.

Nós devemos pensar um modelo para que essas informações pos-
sam fluir mais, porque, por mais que estejamos tentando trabalhar de 
forma coordenada e sinérgica, num momento como este, nós percebe-
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mos várias ações e várias iniciativas que estão desconectadas, mas que 
poderiam estar juntas, com muito mais força, neste grande movimento.

Espero que esta discussão continue e que num próximo encontro eu 
possa trazer boas notícias, já com o site de informações turísticas lan-
çado, trazer as fotos da infraestrutura adaptada, que o Júnior coorde-
na no Ministério do Turismo, trazer os resultados das ações que foram 
iniciadas agora. Como eu disse, para nós, este é o início de um grande 
movimento que vai se instalar no país.

Obrigado. 
A SRA. REGINA COHEN – Posso falar rapidinho, Rosinha? 
Complementando, eu gostaria de dar a notícia de que a Faculdade 

de Arquitetura está inaugurando o primeiro mestrado profissional com 
uma disciplina de acessibilidade do país. Eu vou ser a responsável por 
essa disciplina.

A SRA. PRESIDENTA (Deputada Rosinha da Adefal) – Parabéns à 
universidade pela professora. E parabéns aos alunos que vão estudar 
com você. 

Obrigada, Wilken, pela colaboração. Foi muito boa a manifestação de 
vocês dois, Yuri e Wilken, dos ministérios, sobre o Conade. O Conselho 
é o órgão de controle social, e é importante termos o Conselho Nacional 
estruturado. Talvez este seja o único momento em que temos a socieda-
de civil organizada e o governo discutindo e pensando políticas públicas 
e tentando efetivá-las. Isso é importantíssimo. Nós já temos estudos que 
comprovam que, nas cidades onde há o Conselho, as coisas caminham 
de forma mais organizada e mais rápida. Foi muito bem colocado.

Gostaria de agradecer mais uma vez as suas informações.
Agora passo a palavra ao Scott Rais, para suas considerações. Antes, 

porém, eu gostaria de apresentar uma situação. Nós tínhamos aprovado 
o requerimento para esta audiência, mas não tínhamos colocado o pra-
zo, que seria de acordo com a demanda da própria Comissão. Quando 
nós estivemos na Reatech, há duas semanas, com o Scott e a Janaki, eles 
nos abordaram sobre este projeto deles. Nós aproveitamos o momento 
em que os dois estão juntos aqui no Brasil: “Vamos tentar fazer a audi-
ência para ter contato com o governo, com a sociedade de uma forma 
geral, a fim de fazer essa discussão de forma mais participativa”. 

Mais uma vez, eu agradeço à Comissão o empenho. Nós realmen-
te corremos – pouco menos de duas semanas, ainda com um feriado 
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no meio – para conseguir vencer a burocracia. Houve muitos transtor-
nos – por exemplo, o Scott teve que remarcar a passagem –, mas todos 
conseguimos estar aqui presentes. Pelo empenho maior da Comissão, 
dos funcionários do gabinete e da Liderança do meu partido, o PTdoB, 
o meu agradecimento, mais uma vez, por estarmos aqui discutindo isso.

Scott Rais, por favor.
O SR. SCOTT RAIS – Em primeiro lugar, muito obrigado pelo con-

vite. Quero parabenizar todos os que estão aqui. Vou começar pelo 
Wilken. As publicações que você tem, do Ministério do Turismo, são 
muito populares. Muita gente fala português no meu blog e no meu 
Facebook. O mundo vê que tem tanto interesse no Brasil. Até o governo 
publica coisas de alta qualidade. É isso que a Janaki notou. O Brasil não 
tem que se envergonhar. Você inspira a gente, inspira o mundo, com 
esse nível de profissionalismo. Então, parabéns.

E, Yuri, eu tenho o orçamento para o PAC. Eu venho exatamente de 
São Luís do Maranhão, onde vamos lançar um projeto de acessibilidade 
no Centro Histórico, no Centro da cidade, inclusive para se ter um novo 
seminário sobre acessibilidade em cidades-patrimônio... Como se diz?

(Intervenções fora do microfone. Inaudíveis.) 
O SR. SCOTT RAINS – Ah! tombadas. Onde você palestrou no ano 

passado, não é? 
Eu gostei também da ideia de continuar a conversa em âmbito inter-

nacional. Comentei com a Ana Katia que eu venho da rua, eu venho do 
movimento, e foi exatamente por isso que, há 10 anos, eu entrei nesse 
campo de turismo inclusivo. Eu falo de turismo inclusivo, porque é in-
clusivo no âmbito econômico também.

Quando eu vou para outro país – eu geralmente recebo convite de 
governo ou de um grupo de hotéis –, antes de falar, antes de chegar, eu 
trabalho com as ONGs, trabalho para deixar atrás os espertos ou elevar 
os expertos que já existem, porque a pessoa com deficiência é experta 
na vida dela.

Então, eu vou seguir, e tenho muito interesse no que acontece depois.
A SRA. PRESIDENTA (Deputada Rosinha da Adefal) – O Scott per-

gunta – eu sei que a hora está bem adiantada – se vocês dois podem ficar 
por cinco minutinhos para, após a audiência, a gente fazer uma reunião. 
A gente não conseguiu fazer aquela visita ao próprio Ministério porque 
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o Scott e outros não conseguiram chegar a tempo. Então, se a gente pu-
der, por cinco minutos, trocar ideias mais próximas... O.k.?

O SR. NORMANDO VITORINO – Rosinha, eu só queria dar uma 
informação complementar em relação à questão da Lei de Licitações – 
Lei nº 8.666 –, em seu art. 24, inciso XX. 

Através dessa prerrogativa, na nossa própria entidade, na Paraíba e 
em Pernambuco, nós temos hoje – para muitas dessas pessoas, aquele 
foi o primeiro emprego delas – quase 300 pessoas que trabalham em 
diversos órgãos públicos na qualidade de prestadores de serviços, ten-
do vínculo empregatício conosco. São os Correios, o TRT, o Detran, o 
IFPB, enfim, são diversas as instituições que nos contratam. Essas pes-
soas com deficiência prestam serviços nesses órgãos e muitas delas têm 
a capacitação, têm a formação para o mercado de trabalho. Em paralelo 
a isso, a gente também investe na capacitação dessas pessoas para que 
possam ascender profissionalmente, quer seja na iniciativa privada pro-
priamente dita, quer seja através de concurso público, porque a gente 
também fornece curso preparatório para concurso público. Então, essas 
duas frentes, atacando, são extraordinárias.

Para concluir, eu queria pedir aos gestores que aqui se fazem presen-
tes e a todos os demais que acompanham a nossa audiência aqui pela in-
ternet que façam um acompanhamento no sentido de verificar quantas 
pessoas com deficiência conseguiram adentrar no trabalho formal com 
as iniciativas que estão sendo realizadas nesses grandes eventos. Para 
que a pessoa com deficiência possa ser um cidadão com direitos efetivos, 
ela tem que ser um trabalhador. Então, não dá para se imaginar a pessoa 
com deficiência como um ente passivo, alheio a toda uma conotação, a 
toda uma discussão de mercado. Há que se entender que essa pessoa 
com deficiência também deve ter oportunidades efetivas para dar sua 
contribuição. De que forma? Através do mundo do trabalho.

Obrigado a todos.
A SRA. PRESIDENTA (Deputada Rosinha da Adefal) – Obrigada, 

Normando.
Realmente, é outra coisa a que a gente tem que ficar atenta em toda 

essa questão do turismo: que a própria pessoa também possa ser um 
profissional do turismo acessível, do turismo inclusivo, como bem lem-
brou o Scott.

Passo agora a palavra à Janaki Nayar, para as suas considerações finais.
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A SRA. JANAKI NAYAR – Obrigada. E parabenizo de novo pelo que 
fez, com tanta rapidez e tudo o mais; eu sei quanto trabalho deu. Muito 
obrigada.

Uma coisa que eu queria dizer é que nós – vendo aqui cada um colo-
car seus pontos – estamos trabalhando para a mesma finalidade. Vamos 
unir as forças. Em vez de nós trabalharmos paralelo, gastando dinheiro, 
vamos unir as forças para conseguir as coisas.

Outra coisa: por que a gente visa tanto ao turismo? Porque quem vem 
fazer turismo tem dinheiro; quem tem dinheiro vai gastar. Então, os 
empresários têm interesse nesse povo; eles vão oferecer facilidades para 
que ele gaste dinheiro. Aí, com a melhora da estação de trem, da estação 
rodoviária e tudo o mais, quem se beneficia é o povo da cidade. Outro 
benefício é o emprego para as pessoas que têm deficiência. O empresário 
vê o cadeirante ou uma pessoa cega procurando emprego e pensa assim: 
“Eu vou empregá-lo, porque ele vai trazer mais gente”. 

Então, esse trabalho vai gerar emprego, vai gerar recursos, e a infraes-
trutura melhora. Nós vimos isso com o nosso trabalho no Peru. Quando 
a gente foi lá, não havia regulamento, leis, nada, tudo estava deixado de 
lado, e, com o nosso trabalho, hoje há manuais, há normas. O país saiu, 
digamos assim, do nada para uma acessibilidade tremenda, por causa do 
turismo. Existe até um grupo de guias que são esquizofrênicos que não 
achavam emprego, e agora eles são membros produtivos da sociedade.

Outra coisa que eu queria falar é que o nosso projeto visa usar as 
entidades, porque são elas que conhecem a cultura local, são elas que 
vivem todo o problema, que sabem a facilidade que os deficientes têm ou 
não no dia a dia. Então, o nosso projeto é incluí-las.

Eu me esqueci de falar que o nosso projeto tem 20 mil exemplares 
para entregarmos nas embaixadas, nos órgãos de turismo, lá fora e 
aqui – 10 mil em português, 10 mil em inglês. Só que o que a gente quer 
mais é o website e o blog, porque têm vida própria. O livro, uma vez que 
é impresso, acabou, é estático. Se o hotel muda o quarto, não há como 
a gente ir lá corrigir; mas o website a gente corrige. Então, o dado fica 
atualizado e nunca vai ficar defasado.

Outra coisa que eu queria falar é que se vai fazer censo de quanto 
dinheiro se gasta. Como a gente já tem a experiência, aquilo deu um 
empurrão para os empresários olharem com outros olhos – 13,6 bilhões 
não é uma quantia que a gente pode ignorar. A SATH gostaria de parti-
cipar da feitura desse censo, para que a gente saiba quanto dinheiro os 
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brasileiros gastam. A gente está planejando fazer isso na Índia também, 
para mostrar ao mundo inteiro que a pessoa com deficiência viaja, gasta 
dinheiro e não fica na esquina como aquelas pessoas que pedem esmola. 
Temos que mudar essa visão das pessoas.

Agradeço, de novo, o convite. E vamos seguir em frente com o nosso 
trabalho.

A SRA. PRESIDENTA (Deputada Rosinha da Adefal) – Obrigada, 
Janaki.

Antes de passar a palavra ao Ricardo Shimosakai, coloco aqui uma 
intervenção da Araci pela internet. Ela disse que é aluna do Curso de Tu-
rismo Acessível, onde Ricardo é professor, e agradece os conhecimentos 
por ele transmitidos. E o Daniel sugere que o curso mencionado pelo 
Wilken também seja realizado on-line.

Agora, com a palavra o Ricardo, para as considerações finais.
O SR. RICARDO SHIMOSAKAI – Bom, venho dizer que eu estou 

muito contente. Apesar de a gente se falar e se encontrar até, eu, o Wilken, 
a Janaki, o Scott, geralmente em eventos, cada um tem que cuidar do seu 
negócio, e a gente acaba quase não se falando. Então, é preciso sentar, 
fazer alguma coisa e discutir em cima disso, objetivamente, e a gente vai 
descobrindo que tem objetivos em comum. É aquilo que o pessoal já falou 
aqui: “Vamos trabalhar em conjunto”. Algumas coisas são complementa-
res. Nem tanto é para falar se a coisa está ruim ou não, mas, com a minha 
colaboração, a sua parte podia ser melhor, a minha também. Nós temos 
um objetivo em comum, então vamos fazer isso conjuntamente.

Só quero reforçar questões que eu já comentei. É preciso ter um pla-
nejamento – se não há planejamento, a coisa não vai para frente. Se você 
faz coisas pontuais, as coisas ficam boiando, não conseguem ter boa 
evolução. É preciso ver isso como um negócio. Como a Janaki falou, nos 
Estados Unidos isso funciona através das forças da lei; aqui no Brasil as 
leis ainda não funcionam nesse esquema. Eu acho que podem funcionar, 
mas não para agora; vai ser um trabalho mais a longo prazo. A coisa 
aqui é no coração, mas eu acho que o coração, aqui, briga bastante com 
o bolso. Eu acho que muita gente até quer fazer, mas, quando vê o bolso 
gritar, dá um soco no coração, e o negócio não vai para frente. 

Eu vi em outros lugares que a coisa é tratada como negócio: você vai 
fazer, você vai ganhar. Mas por trás há planejamento, porque não basta 
fazer. Cadê o pessoal para vir? Porque não houve um planejamento para 
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fazer e buscar o pessoal. Na verdade, tudo está atrelado. Uma coisa está 
atrelada à outra. A informação, também, de todos os lados, não apenas a 
informação do turista com deficiência, em saber o que é oferecido, o que 
é possível. Mas é preciso também ele colaborar com essas informações, 
dar sua sugestão, expor suas necessidades; é preciso a informação do 
empreendedor, o que se deve fazer, o que é correto, o que é possível, o 
que é vantajoso. A informação é jogada em todas as faces. 

Há também a questão que foi mencionada quanto ao curso de turis-
mo acessível. Há o curso da Faccat, de que eu faço parte. Trata-se de um 
curso que está mais elaborado. Se há alguém, uma aluna, por exemplo, 
dizendo que o curso está bom, eu não quero falar mais nada. É uma 
questão de cooperação. Eu não sei se isso, inicialmente, poderia ser feito, 
junto com o Ministério, para elaborar uma coisa conjuntamente. Em 
vez de o curso da Faccat e o Ministério ficarem brigando por seus alu-
nos – não sei se seria brigar a palavra –, deveriam fazer uma coisa bem 
elaborada, de qualidade, e lançar para frente. 

É mais ou menos isso que eu queria dizer.
A SRA. PRESIDENTA (Deputada Rosinha da Adefal) – Obrigada, 

Ricardo, pela sua participação. Eu tenho mais contato com você do 
que com a Janaki e com o Scott. Já levamos as suas contribuições para 
Maceió e para Alagoas, e elas já estão fazendo uma grande diferença, 
tenha certeza. 

Como eu disse, na semana passada estava dando uma entrevista e, ao 
final, um professor do Senac veio dizer que sempre tem trocado ideias 
com você e já tem mudado algumas coisas no curso de preparação para 
os guias turísticos, exatamente em função do contato que teve com você 
em Maceió. Então, como eu falei, a nossa presença é realmente atrevida, 
muito mais do que a nossa ausência. 

Estamos mais do que estourados no tempo. Daqui a pouco começa 
a próxima audiência pública. Eu agradeço às senhoras e aos senhores 
expositores, que entenderam a presteza e atenderam ao convite desta 
Comissão. Agradeço os esclarecimentos prestados, que serão de grande 
importância para as atividades desta Comissão. 

Fico à disposição de todos vocês para quaisquer assuntos, principal-
mente referente a este. Fico aberta a propostas de projetos de lei que 
possam, de certa forma, ajudar a mudar essa realidade. Agradeço aos 
deputados que aqui estiveram; aos demais presentes, que contribuíram; 
aos heróis da resistência, que estão há quatro horas nesta discussão. 
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Agradeço ao meu amigo Sirlei, ao nosso colega do movimento habitacio-
nal de pessoas com deficiência – eu esqueci o nome, mas depois eu lem-
bro. Agradeço a todos os que contribuíram para o êxito desta reunião.

Antes de encerrar esta audiência pública, convido a todos para outra 
audiência pública, a realizar-se às 14h30, a respeito da Secopa, que vai 
ter a Bahia, o Ceará e Minas Gerais, para conhecerem e debaterem os 
planos e programas, bem como apresentarem os demonstrativos finan-
ceiros, o que é importante, em relação às obras de mobilidade urbana e 
acessibilidade nos estádios de futebol para a Copa das Confederações 
em 2013 e para a Copa do Mundo em 2014. Portanto, nós vamos ter um 
dia de trabalho. Vocês voltem aqui, que temos mais coisas referentes à 
acessibilidade para discutirmos. 

Está encerrada esta audiência pública. 
Muito obrigada a todos. 
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audiência pública para debater 
a revisão do plano de manejo do 
Parque Nacional do iguaçu

Audiência pública realizada em 21 de maio de 2013 para debater 
a revisão do plano de manejo do Parque Nacional do Iguaçu.

Convidados: 
1. Vinícius Lummertz – Secretário nacional de políticas de turismo, 

do Ministério do Turismo;
2. Giovanna Palazzi – Diretora de criação e manejo de unidades de 

conservação, do Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodi-
versidade (ICMBio);

3. Jorge Luiz Pegoraro – Chefe do Parque Nacional do Iguaçu; 
4. Reni Pereira – Prefeito do município de Foz do Iguaçu, estado do 

Paraná;
5. Sidnei dos Reis – Presidente do Sindicato dos Guias de Turismo 

de Foz do Iguaçu e dos municípios da Costa Oeste, do estado do 
Paraná; 

6. Thaísa Praxedes de Oliveira – Gerente do Programa de Desenvol-
vimento para o Turismo, da Fundação Parque Tecnológico Itaipu;

7. Wilken Souto – Coordenador geral de segmentação, da Secretaria 
Nacional de Políticas de Turismo do Ministério do Turismo.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Romário) – Boa tarde a todos.
Na qualidade de presidente da Comissão de Turismo e Desporto, de-

claro aberta a audiência pública com a finalidade de conhecer e debater 
o tema Revisão do Plano de Manejo do Parque Nacional do Iguaçu.
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A presente audiência pública teve origem no Requerimento nº 257, de 
2013, de autoria do deputado Professor Sérgio de Oliveira, aprovado pelo 
Plenário, em reunião ordinária, no dia 3 de abril passado.

Eu gostaria de agradecer o comparecimento de todos os presentes e 
convidar para compor a Mesa os expositores: Sr. Vinícius Lummertz, 
secretário nacional de políticas de turismo, do Ministério do Turismo; 
Giovanna Palazzi, diretora de criação e manejo de unidades de conser-
vação do ICMBio; Jorge Luiz Pegoraro, chefe do Parque Nacional do 
Iguaçu; Reni Pereira, prefeito do município de Foz do Iguaçu. 

Eu gostaria também de pedir a presença aqui, na Mesa, do autor do 
requerimento, para presidir comigo esta audiência pública, deputado 
Professor Sérgio de Oliveira.

Antes de iniciar as exposições, quero fazer os seguintes esclareci-
mentos, de acordo com o Regimento Interno desta Casa.

O tempo reservado para o convidado é de 20 minutos, podendo o pra-
zo ser prorrogado, só sendo permitidos apartes durante a prorrogação.

A palavra será dada ao autor e membros da Comissão, respeitada a 
ordem de inscrição, pelo prazo de três minutos, dispondo os convidados 
do mesmo tempo para resposta. Serão permitidas a réplica e a tréplica, 
pelo prazo de três minutos, improrrogável.

Peço, portanto, a compreensão de todos no cumprimento dos prazos 
estabelecidos.

Em virtude da importância desta audiência pública, informo a todos 
que o evento será transmitido pelo portal e-democracia, da Câmara dos 
Deputados, permitindo a interação com o público. Perguntas poderão 
ser dirigidas aos expositores e serão encaminhadas à Mesa por meio da 
nossa Secretaria.

Informo que a lista de inscrição para o debate encontra-se sobre a 
mesa. Os deputados que desejarem fazer uso da palavra deverão regis-
trar seu nome na referida lista.

V.Exas. somente poderão abordar o assunto da exposição, pelo prazo 
máximo de três minutos, tendo o interpelado igual tempo para respon-
der, facultadas as réplicas e tréplicas, pelo mesmo prazo, sendo vedado 
ao orador interpelar qualquer dos presentes.

Informo ainda que não haverá aparte durante a exposição dos 
convidados.
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Passo a palavra ao Sr. Vinícius Lummertz, secretário nacional de po-
líticas de turismo do Ministério do Turismo.

O senhor dispõe de 20 minutos, secretário.
O SR. VINÍCIUS LUMMERTZ – Meus cumprimentos, presidente 

da Comissão de Turismo e Desporto, deputado Romário, do estado do 
Rio de Janeiro – é impossível dissociar-me da imagem de fã, estando ao 
seu lado, pela sua performance na história do futebol brasileiro, num ano 
de Copa, sempre com o sentimento de brasilidade, de brasileiro, que, eu 
diria, traz à minha reflexão um peso até um pouco maior diante de al-
gumas considerações que eu gostaria de fazer; prefeito Reni, com quem 
nós estamos trabalhando num projeto grande em Foz do Iguaçu, nosso 
companheiro e parceiro de jornada; Dr. Jorge Luiz Pegoraro, com quem 
eu tive o prazer de percorrer o parque; deputado Professor Sérgio de 
Oliveira, autor desse requerimento, a quem dirijo nossa saudação e reco-
nhecimento; Giovanna Palazzi, nossa parceira e coirmã, Srs. Deputados 
e demais componentes desta audiência na Comissão de Turismo, num 
trabalho que visa a construir uma estratégia nacional na relação entre o 
Ministério do Meio Ambiente e o Ministério do Turismo – nós estamos 
construindo essa relação.

Antes de afirmar aqui os nossos pontos de convergência em relação 
ao esforço desta Comissão, quero relatar o nosso posicionamento e o 
posicionamento do Plano Nacional de Turismo, recentemente publicado 
pela Presidência da República e objeto de decreto em mais cerca de 10 
dias, que coloca, no âmbito do turismo, deputado Romário, os parques 
naturais brasileiros como prioritários.

Nesse sentido, nós temos um grupo de trabalho conjunto com o 
MMA, conduzido pelo secretário Roberto Cavalcanti, pelo Ministério 
do Meio Ambiente, e por mim, pelo Ministério do Turismo. Estamos 
construindo esta agenda: parques para a Copa e parques para o planeta.

Quando nós falamos de Plano Nacional de Turismo, nós estamos 
olhando para um futuro no qual o Brasil poderia ter uma posição de 
destaque no turismo para além da atual.

Hoje o Brasil é o sexto maior mercado de turismo, Wilken, pelo fó-
rum econômico de turismo, pelo WTTC. Nós ousamos imaginar que 
em 2022 poderemos ser o terceiro. Para isso nós precisamos desenvolver 
algumas potencialidades que estão no Plano Nacional de Turismo como 
prioritárias. Os parques naturais são uma, o litoral brasileiro e as orlas 
brasileiras são outra, e os centros históricos são outra, para mencionar 
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três nas quais nós estamos aceleradamente nos concentrando. São os 
potenciais que nós temos.

O conjunto de vantagens comparativas dos parques brasileiros e o 
conjunto de vantagens comparativas do turismo brasileiro podem se 
comparar ao conjunto de vantagens comparativas, que nós já observa-
mos no passado e que se transformaram em vantagens competitivas, 
que apareceram ao longo do tempo na nossa agroindústria. Nós temos 
potencial, e nós temos hoje uma realidade na agroindústria. No turismo, 
nós tempos potencial, principalmente no turismo internacional; nós te-
mos um potencial muito maior.

Na questão dos parques, nós estamos num país, o Brasil, que nos 
últimos 10 anos criou mais unidades de conservação do que todos os 
países do mundo. Todos os países do mundo não criaram o contingente 
de unidades de conservação que nós criamos no Brasil.

O nosso tamanho colossal e continental e a nossa biodiversidade nos 
colocam, no âmbito do estudo de competitividade das nações no tu-
rismo no mundo, em 51º lugar, porque nós temos problemas de infra-
estrutura, de atenção em vários níveis de governo, de compreensão da 
população sobre a capacidade do turismo de elevar a renda nacional. 
Nós temos dificuldades.

Porém, esse estudo mostra que, em 140 países, há um item no qual 
nós somos o número um – é o principal –, que é belezas naturais e be-
lezas cênicas. O Brasil é o número um no planeta. Em cultura, nós esta-
mos bem, somos o 23º, e poderemos subir 10 posições, mas, em belezas 
naturais e belezas cênicas, nós somos o número um.

A posição do Ministério do Turismo nessa relação com o MMA é 
a de que nós podemos, pelo diálogo, compor, buscar o entendimento 
sobre modelo. 

Se nós olharmos para os Estados Unidos, por exemplo, os parques 
americanos dão 150 bilhões de dólares de faturamento por ano ao povo 
americano, com 300 milhões de visitantes. Quando nós voltamos para o 
Brasil, o que nós vemos na nossa realidade de parques, no que diz respei-
to ao turismo, ao turismo educativo e ao turismo científico também, em 
termos de faturamento, em termos de movimento econômico? Uma rea-
lidade que se restringe àqueles parques realmente de impacto, que foram 
os concessionados. E o número um, entre todos, é este [Parque do Iguaçu].
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Então, na verdade, esse é o nosso melhor modelo. Há necessidade de 
aprimoramento, podemos melhorar, mas nós temos que ter cuidado. No 
Brasil, às vezes, nós somos tentados a mexer no que funciona e não no 
que não funciona. Nós temos tanta coisa para fazer funcionar! Eu peço 
cuidado. Eu não estou dizendo aqui que tenho a resposta. Cuidado! Esse 
é um parque que tem uma concessão, que tem um milhão e meio de vi-
sitantes do nosso lado mais um milhão de visitantes do lado argentino, 
tem novecentos mil visitantes em Itaipu e está se transformando agora 
neste conjunto, deputado Romário, num centro de referência de inova-
ção em turismo, pelo Ministério do Turismo. Itaipu e essa região serão 
funcionalmente elevadas a esse padrão, porque realmente inovam.

Nós temos outros parques no Brasil com visitação? Sim, também 
concessionados. Então, a posição do Ministério é muito clara. É lógico 
que nós temos que respeitar, no diálogo que estamos construindo com 
o MMA e com as áreas técnicas, esse entendimento de modelo. Os 14 
municípios da região onde está localizado esse parque estão se benefi-
ciando economicamente.

Fazendo uma digressão, o prefeito Reni me apresentou ao prefeito de 
Guaíra, deputado Romário. Guaíra tinha as Sete Quedas. Prefeito Reni, 
eu pediria que na sua fala incluísse esse raciocínio. Quando perdeu Sete 
Quedas, Guaíra era uma economia próxima à de Foz. Eles perderam 
a beleza natural. O que aconteceu com a economia de Guaíra? O que 
aconteceu com a economia de Foz do Iguaçu? Então, uma beleza natural 
bem administrada, com responsabilidade e maturidade... Nós não so-
mos um povo infantil, nós somos um povo que tem que assumir as suas 
responsabilidades.

Mas não há como radicalizarmos o debate antes de nós buscarmos 
todas as hipóteses de melhor uso, porque há uma responsabilidade so-
bre isso. O não desenvolvimento do turismo, o não desenvolvimento dos 
parques... Essa é nossa primeira vocação entre os 140 países do mundo, 
onde nós somos realmente o número um, com belezas cênicas e belezas 
naturais, onde temos o maior potencial. Sua não realização é uma ame-
aça à lógica do próprio turismo.

Por isso, eu venho aqui chamar a atenção para o fato de que o melhor 
funcionamento do Parque Nacional de Foz do Iguaçu significa um norte 
para mais de quase 400 parques no Brasil em âmbito federal, para quase 
400 parques em âmbito estadual, que olham para Foz do Iguaçu como 
aquilo que está mais próximo de um modelo sustentável. 
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Nós defendemos, inclusive, que a receita federal devida desses par-
ques fique integralmente com o ICMBio, com órgãos que gerenciam es-
ses parques, para dar mais governança, mais autonomia e para reforçar 
a tese de que visitação é compatível com o modelo de sustentabilidade 
com o qual nós devemos conviver e ter a coragem de construir para além 
de dogmas ou preconceitos de uso de parque. Nós precisamos construir 
isso com inteligência e responsabilidade.

Por isso é que eu queria enfatizar a nossa compreensão do fato de que 
o que nós estamos fazendo em Foz do Iguaçu, junto com o prefeito Reni, 
com o presidente de Itaipu, Jorge  Samek, com o parque, com os países 
vizinhos, é criar na região uma plataforma turística. Nós não temos pla-
taformas turísticas de peso em evolução no Brasil. De fato, agora com a 
Copa, o Rio de Janeiro está recebendo investimentos de peso, mas isso é 
para um conjunto de eventos. 

A pergunta é: qual é a nossa plataforma turística para a Amazônia, 
por exemplo, que o mundo quer conhecer? O que há de mais próximo de 
uma plataforma turística madura fora de uma grande cidade no Brasil? 
É Foz do Iguaçu, é o que há de mais próximo. 

Então, nós não podemos errar no ponto de referência. Nós não pode-
mos errar. Foz do Iguaçu é para onde nós olhamos para testar as coisas, 
até o certo e o errado, mas nós não podemos sacrificá-la. Nós não pode-
mos errar com Foz, sob pena de estarmos indicando um caminho errado 
para 800 parques do Brasil que não estão potencializados, não estão ma-
ximizados, não estão gerando renda e receita e não estão sendo, na minha 
opinião, que é pessoal, protegidos justamente, em muitos casos, por conta 
de não terem esse uso controlado, medido, projetado com responsabilida-
de, Eu entendo que isto é o que esta Comissão deseja: que o assunto não 
fique à margem, que venha à tona e se transforme em um assunto central.

Para o turismo se transformar em uma atividade central no Brasil, 
precisa ser compreendido. Ele é uma atividade complexa, difícil de en-
tender. Muitas vezes a população não compreende por que um prefeito 
vai investir em um programa turístico para trazer gente em vez de in-
vestir no seu bairro. Ela não entende que aquela receita do turismo vai 
pagar o benefício no seu bairro. É um giro econômico que muitas vezes 
nós temos dificuldade de explicar: “Ah, inflacionou o meu mercado, e 
aumentaram os preços”. Porém, isso gerou empregos, entrou recurso na-
quela economia. 
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Não há um conjunto de benefícios apenas, mas o custo-benefício é 
reconhecido planetariamente como o melhor, em termos econômicos, 
e o mais compatível com a área ambiental. Então, quem, como nós, tem 
esse potencial deve, sim, construir responsavelmente sobre ele uma es-
tratégia. O Brasil, portanto, passaria a não ser mais um país de sol e 
mar, mas um país do turismo verde, um país que dá ao planeta uma 
mensagem. Isso agregará valor não só às nossas receitas no Jalapão, às 
nossas receitas na Amazônia, às nossas receitas nas nossas serras, às 
nossas receitas nas chapadas; agregará valor à imagem do Brasil, se nós 
fizermos um projeto consequente de parques; agregará valor como agre-
gou, nos Estados Unidos, quando se fala de um grande parque como o 
Yellowstone, ou na Costa Rica, com a sua estratégia de parques, ou na 
Nova Zelândia, com a sua estratégia de parques; agregará valor à per-
cepção do mundo de que nós sabemos cuidar, de que nós somos respon-
sáveis, nós aceitamos visitantes, nós cuidamos e nós projetamos receita 
para o povo que vive no seu indoor.

A responsabilidade aqui, do ponto de vista do Ministério, eu diria, 
sem exagerar, Sr. Presidente, ultrapassa a própria questão de Foz do 
Iguaçu. Trata-se da questão do modelo: como é que nós vamos fazer com 
os outros 700 parques? Nós queremos achar soluções equilibradas para 
os 700 parques brasileiros que poderão gerar, um dia, 150 bilhões de 
dólares, como geram os Estados Unidos, com 300 milhões de visitantes. 

Eu diria que, neste momento, nós estamos aqui discutindo não ape-
nas o Parque de Iguaçu, nós estamos discutindo o modelo nacional do 
turismo brasileiro na área ambiental, com graves repercussões para o 
modo como nós vamos chegar à sua montagem.

Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Romário) – Muito obrigado, Sr. 

Vinícius, pelos esclarecimentos prestados.
Passo a palavra à Sra. Giovanna Palazzi, diretora de criação e ma-

nejo de unidades de conservação do ICMBio. A senhora dispõe de 20 
minutos.

A SRA. GIOVANNA PALAZZI – Obrigada, deputado Romário.
Primeiramente agradeço o convite, em nome do Instituto Chico 

Mendes, do nosso presidente Roberto Vizentin, que infelizmente tinha 
uma agenda concorrente e pediu que eu e o Jorge Pegoraro, chefe do 
Parque Nacional, o representássemos aqui. 
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Cumprimento também o Dr. Reni, prefeito de Foz do Iguaçu; o se-
cretário Vinícius, pelo Ministério do Turismo, nosso parceiro, como já 
explicitado neste trabalho de implementação dos parques nacionais; o 
deputado Sérgio, que também trouxe esta oportunidade, a partir desse 
requerimento, de uma exposição maior do Instituto Chico Mendes sobre 
o que está sendo feito com relação aos parques nacionais e, em específico, 
ao Parque Nacional do Iguaçu, que, como disse o secretário Vinícius, é 
uma área de referência para a gente no que diz respeito à implementação 
dos parques nacionais. Tendo tido, muitas vezes, erros e acertos durante 
a sua implementação, hoje realmente é um dos nossos marcos, com exce-
lentes resultados em termos de gestão, em termos de aproximação com a 
sociedade, em termos de conservação de áreas protegidas.

Antes de falar especificamente sobre planos de manejo, sobre o par-
que, só gostaria de dar um panorama não muito extenso do que a gente 
está falando aqui com relação a unidades de conservação.

Hoje existe o Sistema Nacional de Unidades de Conservação, imple-
mentado pela Lei 9.985, aprovada por esta Casa em 2000, que estabelece 
um conjunto de categorias de unidades de conservação. Os parques na-
cionais são uma das categorias. É difícil dizer que uma categoria é mais 
importante que a outra, mas, com certeza, em termos de representativi-
dade para esse sistema, os parques são dos nossos grandes carros-chefes. 
Além dos parques, temos um conjunto de outras categorias. Posso dar 
alguns exemplos, como as florestas nacionais, as reservas biológicas, as 
reservas extrativistas, cada uma com um conjunto de características 
que lhe são próprias. 

O secretário Vinícius falou um pouco sobre a importância dos par-
ques nacionais em termos de geração de economia local. Temos outras 
categorias que também permitem esse arranjo. Na verdade, a unidade de 
conservação pode ser um grande ativo para aquela região. Isso é o que 
esperamos para o seu conjunto em termos de sistema.

Temos as florestas nacionais, que podem gerar benefícios por meio da 
exploração do manejo florestal madeireiro e não-madeireiro, as reservas 
extrativistas que atendem às comunidades extrativistas locais que po-
dem produzir e vender sua produção, tendo a garantia de um território.

Temos obviamente os parques, um dos nossos temas aqui. Essas áre-
as geralmente são complementares, definidas conforme as caracterís-
ticas locais. Hoje, para contextualizar, as grandes paisagens brasileiras 
estão dentro de parques nacionais, principalmente aquelas com que tra-
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balhamos na perspectiva do turismo. Por exemplo, o Cristo Redentor, 
que está no Corcovado, encontra-se no Parque Nacional da Tijuca; as 
Cataratas do Iguaçu estão inseridas no Parque Nacional; a Chapada dos 
Veadeiros, grande cartão postal também, próximo de Brasília. Fernando 
de Noronha é outro parque nacional. Ou seja, as grandes paisagens e 
os nossos grandes apelos em termos de turismo, de áreas protegidas e 
ambientes naturais estão nos parques nacionais.

Algumas outras categorias do Sistema de Unidade de Conservação 
também são carros-chefes importantes. Na Amazônia, temos um con-
junto expressivo dessas áreas, mas, especificamente esses parques e esse 
conjunto, têm o objetivo primordial de conservação da biodiversidade. 
Mas essa conservação da biodiversidade pode se dar por meios diretos 
e indiretos, vamos dizer assim. O manejo tradicional que comunidades 
exercem numa reserva extrativista também promovem a conservação 
da biodiversidade. 

Da mesma forma, entendemos que os parques nacionais são a cate-
goria em que existe a grande chance de termos a sociedade brasileira 
próxima e consciente, para que a conservação da biodiversidade aconte-
ça. Ela é o nosso grande instrumento de sensibilização para a sociedade. 

Hoje temos um conjunto de parques nacionais em diversos estágios 
de implementação. Um exemplo disso é o Iguaçu, um dos nossos carros-
-chefes do conjunto de parques nacionais, com um desenho específico 
de concessão, de negócios, com estratégias de conservação, com estraté-
gias de pesquisa, com estratégia de relação com comunidades e as sedes 
de municípios que estão em torno do parque. Especificamente, temos 
esta característica dos parques: queremos que a sociedade tenha acesso, 
conheça e possa usufruir disso.

Inclusive, é demandado pela nossa ministra, a partir dessa aproxi-
mação que temos com o Ministério do Turismo, que construamos uma 
grande estratégia para a implementação dos parques nacionais. O que a 
gente quer para os parques nacionais em curto, médio e em longo prazo? 
Em curto prazo, penso que isto: termos os parques com maior estrutura 
abertos de fato para a sociedade, com essa relação, chegando a patama-
res e a níveis de implementação cada vez melhores. Por mais que Iguaçu 
seja um dos nossos referenciais, sempre há coisas a melhorar, coisas com 
as quais podemos atender melhor o turista, podemos melhorar a quali-
dade da visita e uma série de questões relevantes e importantes para nós.
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Temos de lembrar que nem todos os parques nacionais têm o mesmo 
potencial do Parque Nacional do Iguaçu, por exemplo. Eu mesma há 10 
anos trabalhei no Parque Nacional Serra da Mocidade, um parque de 
cerca de 400 mil hectares no estado de Roraima. Esse parque por si só 
é extremamente protegido, de acesso quase impossível, numa área re-
mota. Então, não dá para dizer que vamos trabalhar o Iguaçu, com toda 
sua complexidade e dinâmica regional no oeste do Paraná, da mesma 
forma que vamos trabalhar essa unidade de conservação específica em 
Roraima. Mas uma estratégia, conforme as características e as dinâmi-
cas locais, tem de ser trabalhada para que a sociedade de fato usufrua e 
tenha conhecimento e acesso a essas áreas. 

O modelo de concessões serve para um conjunto de atividades que a 
gente quer fazer em alguns parques nacionais. Outros modelos o Insti-
tuto Chico Mendes também está testando, como as parcerias público-
-privadas, para implementação dessas áreas e arranjo de gestão local, 
com parcerias locais para estabelecimento e abertura dessas áreas.

Então, a gente vê que tem uma gama e uma variedade de oportuni-
dades e tem a plena consciência de que sozinho o Instituto Chico Men-
des não vai conseguir fazer aquilo que tem que ser feito. Ele precisa da 
parceria, precisa estar junto com o Ministério do Turismo, precisa estar 
junto com as prefeituras locais, precisa estar junto com a sociedade ci-
vil organizada e as parcerias locais para que possa implementar e ter a 
orientação para trabalhar essas áreas.

Falando um pouquinho sobre os instrumentos de gestão, as unidades 
de conservação contam, estabelecidas também pela mesma lei, a lei que 
institui o Sistema Nacional de Unidades de Conservação, com um con-
junto de instrumentos que garantem a sua gestão para aqueles objetivos 
para os quais aquela unidade foi criada.

Dando um exemplo aqui do nosso referencial, o Parque Nacional do 
Iguaçu: um conjunto de atributos paisagísticos relevantes, uma área... 
Quem olha hoje uma imagem de satélite ou mesmo o mapa do Google 
percebe que um grande fragmento de Mata Atlântica foi justamente o 
que restou daquela região oeste do Paraná. É óbvio que isso ocorreu por 
dinâmicas locais – acho que isso não é um problema, é uma solução –, 
mas acho que a gente tem que reconhecer a importância desse parque, 
em termos de conservação, para a Mata Atlântica, uma das maiores áre-
as que a gente tem hoje ainda em estado de conservação. 
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Não quero me ater muito a falar do Parque Nacional, até porque o 
próprio Pegoraro deve falar e se aprofundar um pouco no assunto, mas 
são áreas relevantes, e a gente tem que ter esses instrumentos, como eu 
estava dizendo anteriormente, para operacionalizar essa área.

Geralmente, essas áreas dispõem de um conselho em que as pre-
feituras, as associações locais, os representantes participam junto com 
outros órgãos, órgãos de pesquisa, universidade. Isso ajuda a orientar a 
gestão da área. Geralmente, as unidades têm um conselho consultivo, 
que ajuda na gestão e orientação dessa área.

Outro importante instrumento de gestão, que entra um pouco no 
nosso tema de debate hoje, é o plano de manejo. O que é o plano de 
manejo? O plano de manejo é aquele instrumento, estabelecido também 
pela Lei do SNUC, que vai conter, a partir das características locais, 
um diagnóstico da inserção daquela unidade de conservação na região. 
Ele vai estabelecer quais são as regras e as diretrizes para implementa-
ção dessa área. Então, por exemplo, um plano de manejo estabelece um 
zoneamento da área, ou seja, os lugares onde a gente vai ter mais restri-
ção e menos restrição, considerando esses atributos de que eu falei, no 
exemplo do Iguaçu, em termos do por que essa área foi criada.

Outro elemento importante do plano de manejo é o regramento e as 
normas de uso. Esses regramentos são estabelecidos a partir das ações 
de manejo que a gente quer fazer na área, ou seja, a partir do modo como 
que a gente quer gerenciar essa área. Então, áreas mais restritivas vão ter 
regras mais restritivas. Nas áreas onde o uso é mais intensivo, as regras 
vão ser mais flexibilizadas, para que a gente possa compor e garantir 
que consiga aliar, por exemplo, o turismo, com essa base e essas prerro-
gativas da sustentabilidade ambiental colocadas dentro de uma unidade 
de conservação, e a conservação da biodiversidade propriamente dita e 
levar a cabo os objetivos, como, por exemplo, a pesquisa.

Recentemente houve uma expedição a uma unidade de conservação. 
Tudo bem que era na Amazônia, mas essa expedição conseguiu des-
crever 15 novas espécies de aves no Brasil. Acho que esse é um esforço 
importante para que essas áreas protegidas, essas unidades de conserva-
ção, tenham relevância, inclusive para a ciência.

O plano de manejo, além do zoneamento e das regras desse zone-
amento, estabelece os programas de manejo. Ou seja, dentro do esco-
po da gestão do parque, ele estabelece as áreas que a gente vai ter que 
atingir ou abrigar, na verdade, que incorporem esse conceito da gestão. 
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Por exemplo, o parque tem um programa de uso público estabelecido 
no seu plano de manejo, tem um programa de proteção estabelecido 
no seu plano de manejo, tem um programa de pesquisa e geração de 
conhecimento, e ali se estabelece a prioridade das ações que a gente vai 
trabalhar em curto e médio prazo para a implementação. A ideia é que, 
regido por esse instrumento, a gente consiga trabalhar a gestão da uni-
dade e sua orientação.

Lembro que um plano de manejo não é um documento estático, não 
vem escrito numa pedra, não é um documento no qual nunca mais a 
gente vai poder mexer. O ciclo funciona a partir do estabelecimento do 
plano de manejo. Se não me engano é de 2000, não é, Pegoraro? O plano 
de manejo de Iguaçu, por exemplo, é de 2000. Trabalha-se na implemen-
tação desse plano conforme as regras e orientações ali postas, e, depois 
de um ciclo de implementação, quando a gente acaba de trabalhar com 
esse plano de manejo, a gente discute, avalia e trabalha novamente num 
novo ciclo de planejamento para a área.

Vamos supor uma unidade que não tenha regularização fundiária. 
Depois que ela concluiu aquele ciclo de regularização fundiária, qual 
é o próximo passo da unidade? Depois que ela cumpriu aquele ciclo de 
implementação num programa de uso público, o que a gente consegue 
mais, além das ações recorrentes, obviamente? 

O ciclo funciona dessa forma, mas sempre com uma avaliação da im-
plementação do que já foi feito. Acho que é importante ressaltar que a 
gente não tem a demanda solta. A demanda não vem solta, a demanda 
não vem aberta. A demanda vem estruturada a partir de um primeiro 
ciclo de implementação.

Ainda voltando aos instrumentos, acho que esses são os principais 
que vão reger a gestão. O Pegoraro deve ter o plano de manejo como 
o braço direito dele para conduzir as ações, bem como todos os nos-
sos chefes de parques nacionais e do outro conjunto de unidades de 
conservação.

Pela frente o Instituto Chico Mendes ainda tem um desafio muito gran-
de com relação à implementação das unidades de conservação. A totali-
dade é de 312 unidades de conservação estabelecidas em âmbito federal, 
mas, se a gente contar as unidades particulares, estaduais, municipais, a 
gente está chegando a quase duas mil áreas. Se não me engano, o último 
número, de mais ou menos 30 dias atrás, passava de 1.800 unidades de 
conservação no país. Acho que esse é um número relevante e expressivo, 
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principalmente se a gente avaliar o cumprimento da Lei do SNUC, que 
estabelece justamente que os entes federativos e os particulares podem 
dar a sua contribuição também para a conservação da natureza.

A gente precisa agora, como desafio, trabalhar melhor essa aproxi-
mação com a sociedade brasileira, porque muitas vezes as pessoas en-
xergam as unidades de conservação... Talvez não seja o caso do Parque 
Nacional do Iguaçu, mas acho que é um desafio importante fazê-las en-
xergar aquilo como um ativo, e não como um empecilho, um impedi-
mento, uma área cercada e fechada.

Secretário Vinícius, como a gente já conversou anteriormente, o tu-
rismo com certeza é um dos carros-chefes para isso, inclusive em ter-
mos de negócios para as entidades, para que isso possa gerar uma renta-
bilidade para voltar para o próprio sistema.

Então, a gente tem que passar do passo que vai além do uso públi-
co daquela visita tradicional para um passo um pouco mais maduro e 
consistente do turismo nas unidades de conservação, sendo os parques, 
obviamente, pela categoria, os nossos grandes carros-chefes. Pela frente 
teremos inúmeras oportunidades. Há oportunidades que colocam hoje 
o nosso país em destaque, principalmente por conta dos grandes even-
tos esportivos – Copa, em 2014, e Olimpíadas, em 2016 –, que são nossa 
referência para divulgar isso para além do país, entendendo que a gente 
tem o dever para com a sociedade de ter essas áreas de fato apropriadas 
pela sociedade brasileira.

Enfim, esse era basicamente o recado que eu queria passar, em linhas 
gerais, sobre os parques. Especificamente sobre o Iguaçu, o Pegoraro 
pode dizer um pouquinho mais como está a implementação do parque, 
contar um pouco dos atributos, das belezas e da função do parque.

Acho que é importante também a gente reservar um tempo para os 
debates, entendendo um pouco melhor a plateia e os próprios represen-
tantes aqui, da Mesa, na condução dos debates.

Agradeço a oportunidade. Muito obrigada.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Romário) – Muito obrigado, Sra. 

Giovanna, pelos esclarecimentos prestados.
Passo a palavra agora ao Sr. Jorge Luiz Pegoraro, chefe do Parque 

Nacional do Iguaçu. O senhor dispõe de 20 minutos.
O SR. JORGE LUIZ PEGORARO – Muito obrigado. 
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Agradeço o convite, inicialmente, ao deputado Romário. Eu gostaria de 
agradecer também ao deputado Professor Sérgio, deputado federal de Foz 
de Iguaçu. Temos tratado de vários assuntos conjuntos na nossa região, e 
eu tive a oportunidade de recentemente estar aqui, também representan-
do o parque, numa audiência pública sobre a Estrada do Colono, que é um 
tema bastante vibrante com relação ao Parque Nacional do Iguaçu.

Agradeço também ao secretário nacional de políticas de turismo do 
Ministério do Turismo, Dr. Vinícius, que esteve, realmente, no Parque 
Nacional do Iguaçu e conheceu toda a nossa estrutura recentemente. 

Dra. Giovanna, obrigado. Acho que a senhora já fez uma explanação 
grande sobre o Sistema Nacional de Unidades de Conservação e tam-
bém sobre plano de manejo.

Eu vou tentar dar um mergulho rápido na área do Parque Nacional 
do Iguaçu, porque eu acho que, realmente, a riqueza do debate vão ser os 
questionamentos, as perguntas, o entendimento sobre essa questão da 
revisão do plano de manejo do parque.

E, prefeito municipal também, é um prazer estar aqui novamente 
com o senhor, ex-deputado estadual Reni Pereira, do estado do Paraná.

Então, como foi colocado, o Parque Nacional do Iguaçu é um dos 
mais importantes parques nacionais do Brasil. Ele possui uma área de 
185 mil hectares e está localizado no extremo oeste do estado do Para-
ná. E quando se fala em termos de tamanho de parques nacionais, nós 
temos parques muito maiores, com um milhão ou dois milhões de hec-
tares, principalmente na região da Amazônia. Mas para quem é do Pa-
raná, quem é do sul do Brasil, ter uma área de preservação, uma área de 
Mata Atlântica com 185 mil hectares, realmente é bastante significativo.

O Parque Nacional, como já foi dito aqui também, bateu recorde de 
visitação no ano passado: nós atingimos 1 milhão e 500 mil visitantes do 
lado brasileiro das Cataratas do Iguaçu. O parque hoje conta com esse 
um milhão e meio de visitantes – cerca de 53%, deputado, são brasilei-
ros, e 47%, estrangeiros. Então, é um parque que tem uma visitação de 
estrangeiros muito grande, muito significativa. E hoje o prefeito de Foz 
deve dizer isto, mas, antecipando, Foz do Iguaçu hoje é a segunda cidade 
do Brasil a receber turistas estrangeiros em função, é lógico, não unica-
mente do Parque Nacional do Iguaçu, mas grandemente em função dele.

Hoje, como a Dra. Giovanna colocou, dentro dos objetivos do Parque 
Nacional, dentro de toda a sua estrutura, nós temos o uso público, nós 



173

temos o manejo, nós temos a educação ambiental, nós temos a pesquisa, 
nós temos a proteção do parque – tudo isso feito com bastante dificuldade 
pelo Instituto Chico Mendes, em função do seu número reduzido, tam-
bém, de funcionários, em função de recursos, de verbas federais para isso. 

O Parque Nacional já possui 75 anos de existência, sendo uma das 
mais antigas unidades de conservação do país. Ele foi a segunda criada 
no país, no dia 10 de janeiro de 1939. Há hoje seis concessionárias dentro 
do parque, ou seja, seis empresas privadas trabalhando pelo sistema de 
concessão. Todas essas seis empresas privadas com contratos, que vão de 
10 anos de atividades dentro da unidade de conservação até 15 anos ou 
20 anos, como é ao caso do Hotel das Cataratas, que está localizado den-
tro do Parque Nacional. E essas seis concessionárias geram, diretamente, 
hoje, 800 empregos diretos dentro do Parque Nacional do Iguaçu.

Então, o Parque Nacional hoje se constitui uma das maiores fontes de 
emprego com carteira assinada dentro do município de Foz do Iguaçu. 
Alegra-nos bastante, não é, deputado Professor Sérgio?, ter um parque 
nacional tendo essa função de trazer um milhão e meio de pessoas para 
Foz do Iguaçu, trazer vários eventos para Foz do Iguaçu – logicamen-
te com outros grandes atrativos que a cidade possui também, como a 
grande rede de hotelaria e a própria Itaipu Binacional –, ter toda essa in-
fraestrutura colocada à disposição principalmente do turista brasileiro.

Nós temos orgulho de contar com um conselho consultivo no Par-
que Nacional, que também consta de 32 instituições participantes, as-
sim como representantes da comunidade. São 14 municípios localizados 
no seu entorno, entre eles, Foz do Iguaçu, logicamente a cidade que mais 
agrega, mais compõe com o Parque Nacional do Iguaçu, em função de 
toda a infraestrutura que possui.

Esse conselho consultivo tem feito reuniões periódicas a cada dois, três 
meses, suas reuniões ordinárias, como também reuniões extraordinárias, 
reuniões com suas câmaras técnicas, principalmente a de uso público e a 
de transgênicos, um assunto bastante em voga na região oeste do Paraná.

O Parque Nacional de Iguaçu possui títulos importantes, não só re-
presentativos da conservação da Mata Atlântica, como o de Patrimônio 
Natural da Humanidade, de 1986. Foi o primeiro sítio natural do Brasil 
a receber esse título da Unesco. E recentemente, no ano passado, rece-
beu também a outorga de uma das Novas 7 Maravilhas da Natureza, 
outorgado pela fundação suíça New 7 Wonders, em função da beleza das 
Cataratas de Iguaçu e de sua rica biodiversidade.
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Eu gostaria de colocar aqui, nessa experiência que temos na gestão 
dessa unidade de conservação, que é tão diferenciada de outros parques 
do Brasil, exatamente a dificuldade de se ter, hoje, as famosas palavras 
do desenvolvimento sustentável: a dificuldade de ter uma alta visitação, 
uma estrutura para essa visitação, mas, em contrapartida, também fazer 
a conservação da natureza, a conservação do meio ambiente, que é o 
objetivo principal das unidades de conservação do país.

A revisão do plano de manejo do parque foi feita no ano de 2000. 
Dentro da questão mais polêmica, que envolve o transporte de veículos 
dentro do Parque Nacional do Iguaçu, está o item 33. O item 7.4.5.2, 
item 33, que institui um sistema de transporte único para atender às 
áreas de desenvolvimento localizadas ao longo da BR-469, no interior 
do Parque Nacional do Iguaçu. É essa questão que vem sendo debatida, 
principalmente junto ao trade turístico da cidade e que está hoje num 
acordo judicial na Justiça Federal de Foz do Iguaçu.

Então, deputado Romário, fico à disposição para as colocações do pú-
blico e também para as respostas necessárias.

Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Romário) – Muito obrigado, Sr. Jor-

ge, chefe do Parque Nacional do Iguaçu. Agradeço-lhe bastante os escla-
recimentos prestados.

Passo a palavra, agora, ao Sr. Reni Pereira, prefeito do município de 
Foz do Iguaçu. 

V.Sa. dispõe de 20 minutos.
O SR. RENI PEREIRA – Sr. Presidente, procurarei ser bem breve, até 

porque acredito que a iniciativa do nosso representante da cidade de Foz 
do Iguaçu, o professor Sérgio, de propor esta reunião conduzida pelo 
deputado Romário, já marcou um gol de placa, até pelas palavras que 
escutamos agora há pouco. Eu tenho certeza, nós nos fazemos acompa-
nhar aqui de alguns dos representantes do segmento turístico de Foz do 
Iguaçu, com também da representante do PTI.

Na verdade, nós, o que queríamos e o que queremos é justamente 
esse diálogo, para que possamos avançar com qualidade, sem perder o 
que já existe. E é isso o que nós queremos destacar. 

Então eu quero agradecer aos senhores este espaço que esta casa de 
leis está oportunizando a Foz do Iguaçu para tratarmos da relação do 
Parque Nacional com a sua comunidade do entorno, mas, em especial, 
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com Foz do Iguaçu, já que estamos caminhando para o centenário – 
no ano que vem completaremos 100 anos –, e o parque tem 75 anos. 
Logicamente, um parque só se mantém da maneira como é mantido o 
Parque Nacional pela paixão e, até mesmo, pelo reconhecimento da co-
munidade do entorno do seu significado para suas vidas. E nada melhor 
do que Foz do Iguaçu reconhecer o que significa preservar aquilo que é 
hoje uma das sete maravilhas do mundo, mas que está dentro de uma 
unidade de conservação. 

Essa nossa participação hoje, aqui, pretende justamente mostrar que 
a visitação ao Parque Nacional é importante para o turista da nossa ci-
dade – e isso seria até desnecessário colocar, haja vista o que já foi dito 
aqui –, mas, principalmente, demonstrar as incongruências do plano 
de manejo do Parque Nacional, já que esse é um documento de caráter 
estratégico e legal, capaz de fintar com os problemas que envolvem o 
acesso de veículos de turismo e táxis dentro da unidade.

Como já foi afirmado aqui pela Sra. Giovanna Palazzi, e nós temos o 
reconhecimento do chefe local, Pegoraro, de que é o seu instrumento, e 
só pode seguir o que diz ali –, e fiquei muito feliz ao ouvi-la dizer isso, 
porque foi sempre o que a comunidade entendeu –, o plano de mane-
jo tem que ter como objetivo absoluto a conservação. Nisso todos nós 
comungamos. Mas ele também não pode ser estanque. Eventualmente, 
pode sofrer algumas alterações, até porque a comunidade sabe que al-
gumas coisas foram feitas no parque sem estar previstas no plano de 
manejo, e nem por isso causou grande impacto. Cito aqui a própria con-
cessão feita dentro do exercício desse plano de manejo do parque, em 
que é permitido o transporte. 

Ninguém quer brigar. Pelo contrário, queremos somar esforços. E aí 
eu ressalto as palavras do secretário nacional de políticas de turismo do 
Ministério do Turismo, o Vinícius, que afirmou ser preciso compor pelo 
diálogo e buscar um modelo sustentável. 

Eu quero dizer que, ao contrário do que afirmou aqui o Vinícius, o 
Parque Nacional não é autossustentável. Ele se sustenta com 20% do que 
arrecada lá. Os outros 80% são enviados para o Instituto Chico Mendes, 
que usa nas outras unidades de conservação. Então, nós temos um supe-
rávit. E é um modelo que está dando certo. 

É lógico, ninguém quer ficar estanque a qualquer mudança. E, nesse 
sentido, quando o professor Sérgio chama para esta casa de leis esse 
debate com o Poder Executivo, o ICMBio e a comunidade, nós nos 
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sentimos muito contemplados. Até porque desse diálogo, acredito que 
possamos avançar no sentido de buscar o que é comum a todos.

Então, nós não falamos apenas da questão de impedir o acesso de ve-
ículos de turismo e táxis ao parque. Nós queremos falar disso, já que, ao 
longo dos últimos 50 anos, foi ofertado um serviço mercadologicamen-
te diferenciado, feito por veículos privativos, com guias especializados, 
tornando a visita às cataratas uma experiência inesquecível, e que está 
dando certo.

A ameaça que nós muitas vezes percebemos não é contra a comer-
cialização de um produto com alto valor agregado, que são as cataratas, 
mola propulsora da cadeia econômica do turismo, que gera emprego e 
renda não apenas a esses quase mil funcionários das concessionárias, 
mas a boa parte da população de Foz do Iguaçu, que tem a sua principal 
fonte econômica no turismo.

Na questão crucial, o plano de manejo, segundo a Lei do Sistema Na-
cional de Unidades de Conservação da Natureza, documento oficial que 
rege um parque nacional, é o instrumento de planejamento que aponta 
para as alternativas de manejo para todas as situações da unidade de 
conservação, envolvendo bens materiais e imateriais, com um detalhe – 
incluindo valores sociais e culturais.

O secretário nacional de políticas de turismo me instou a falar sobre 
Guaíra. Nós temos muitas vezes valores que não são mensuráveis. Gua-
íra tinha praticamente 60 mil habitantes, quando Foz também tinha 60 
mil habitantes. E hoje provavelmente está com metade da população, 
perdeu a sua principal fonte econômica, as Sete Quedas, porque muitas 
vezes esses valores sociais e culturais não são levados em conta. 

Esse plano de manejo do Parque Nacional do Iguaçu, em termos de 
visitação, por lado, ampara-se nessa lógica do ecoturismo; por outro, 
pela operação de serviços através de concessões à inciativa privada. E 
nós acreditamos que não há nenhum conflito entre ambas. Pelo contrá-
rio, dá para caminharem juntas.

Nos últimos anos, a atuação do setor turístico de Foz do Iguaçu foi 
fundamental para a promoção do turismo não apenas do Paraná, mas do 
Brasil. Já que estamos falando de um ano pré-Copa do Mundo, cito uma 
visita que recebi de representantes chineses, com os quais nós preten-
demos estabelecer a cidade irmã como a cidade que recebe 40 milhões 
de turistas por ano. Eles disseram que vão comprar aproximadamente 
20 mil ingressos para a Copa do Mundo e, nesse pacote, há obrigatoria-
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mente uma visita por Foz do Iguaçu. Por quê? Porque o grande mercado 
hoje é o mercado chinês. 

Então, essa promoção do turismo – e nós temos como fundamental 
para essa promoção a visitação ao parque, a união e a articulação de várias 
entidades do setor aqui representadas e de outras que não puderam vir 
devido ao fechamento do aeroporto por conta das condições climáticas –, 
juntamente com o Conselho Municipal de Turismo, a Itaipu Binacional, o 
PTI, o Fundo Iguaçu e o próprio Instituto Chico Mendes, tem feito a dife-
rença, tem buscado melhorar esse atendimento, essa atração. Hoje, passa 
de um milhão e meio o número de turistas nas cataratas. E, com certeza, 
se não chegarmos perto do Rio de Janeiro, logo, logo estaremos encosta-
dos, em termos de visitação estrangeira. Já subimos para o quarto destino 
em termos de eventos internacionais que ocorrem no Brasil.

Já nos encaminhando para o final de nossa fala, queremos dizer desse 
entendimento do setor de turismo de Foz do Iguaçu, juntamente com a 
municipalidade, e aqui falo em nome da comunidade, de que a explora-
ção desregrada da unidade prejudica a todos, mas essencialmente a Foz 
do Iguaçu. Então, ninguém quer isso. E nós temos a plena consciência 
de que a limitação dos efeitos nocivos não se relaciona apenas ao bio-
ma existente no Parque Nacional, mas também impacta diretamente no 
contexto social e econômico de Foz do Iguaçu.

Hoje, o que temos como regra é a Portaria nº 163, que manteve es-
tanque as normas e condições de entrada e circulação de veículos do 
plano de manejo. E isso prevê, logicamente, o encerramento, mediante 
um prazo determinado em ação judicial – se não me falha a memória, 
em fevereiro.

(Não identificado) – Em 29 de dezembro agora.
O SR. RENI PEREIRA – Em 29 de dezembro agora.
O que nós queremos é, com esse diálogo, buscar a construção de uma 

flexibilização, já que isso foi acenado também aqui pela representante 
dos parques e unidades de conservação. Diante disso, nós solicitamos 
à Comissão buscar um entendimento junto com o ICMBio para a ex-
pressa formalização de acesso de veículos de turismo e táxis ao Parque 
Nacional. Apesar de isso estar subentendido, no dia 29 cessa o prazo. 
Então, precisamos formalizar se permitirão ou não a atuação em con-
junto e cooperada entre o setor de turismo de Foz do Iguaçu e o ICMBio 
nos aspectos ligados ao turismo, trabalhando com horizontes de curto, 
médio e longo prazos. 
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E afirmo aqui que a flexibilização não seria ad aeternum, como nós 
escutamos de um representante do ICMBio. Nós sabemos que as inova-
ções tecnológicas permitirão, em médio e longo espaço de tempo, outras 
soluções, de repente até em relação ao transporte que se pratica lá, tendo 
como meta a formação de um novo produto turístico do Parque Nacio-
nal do Iguaçu e não apenas de visitação às cataratas, ajudando a unidade 
a cumprir seus objetivos constitucionais, como já foi dito aqui pelo Viní-
cius, já que Foz do Iguaçu se propõe a ser um modelo de construção de 
turismo para o Brasil, e isso já foi escolhido pelo Ministério do Turismo.

Que, num curto espaço de tempo, sejam tomados como parâmetro o 
número atual de turistas que adentram o Parque Nacional do Iguaçu; que 
as metas de entradas de veículos de agências de turismo na categoria de 
serviço privativo de táxis continuem correspondentes exatamente a 20% 
dos passageiros que hoje são transportados lá dentro, na forma que será 
acordada das metas de redução e em critérios técnicos conjuntamente 
combinados; que sejam traçados pelo ICMBio e pela comunidade planos 
de metas para 2020, ano em que a unidade deverá sofrer uma nova licita-
ção quanto à sua concessão; que se concordem em fixar 31 de dezembro 
de 2017 como data final revisória do edital de licitação de 2020, sendo 
tornados públicos até essa data os critérios de operação, as novas estrutu-
ras, o modal de transporte, a passarela, as trilhas, a ampliação do Centro 
de Visitante, entre outros; que se reafirme a necessidade da presença de 
guia de turismo local no atendimento do Parque Nacional do Iguaçu; que 
sejam instalados sistemas de monitoramento por imagem e controle de 
velocidade de todos os veículos que adentram ao parque.

Então, diante disso, Sr. Presidente, eu agradeço mais uma vez a opor-
tunidade, na condição de prefeito da Cidade de Foz do Iguaçu.

Muitas das questões que nós colocamos aqui foi ouvindo o segmen-
to de turismo. Mas nós, na qualidade de representante do município, 
fizemos questão de ressaltar que, pelo princípio da cooperação, que cer-
tamente norteia a questão ambiental, queremos contribuir para a solu-
ção desses problemas. Caso contrário, perderá Foz do Iguaçu, perderá o 
Paraná, mas, com certeza, perderá o Brasil, se nós não transigirmos e, 
principalmente, não avançarmos através do diálogo.

Obrigado pela oportunidade. Tenho certeza de que nós hoje demos 
um grande passo rumo à solução desse impasse do acesso ao Parque 
Nacional do Iguaçu.
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O SR. PRESIDENTE (Deputado Romário) – Muito obrigado, prefeito 
Reni Pereira, pelos seus esclarecimentos aqui prestados.

Aproveito a oportunidade para agradecer a presença da nossa 
deputada Magda Mofatto e do coordenador da bancada do Paraná, do 
PMDB, deputado Marcelo Almeida. Sejam bem-vindos a esta Comissão.

O nosso secretário nacional, Vinícius, teve que se ausentar, e no seu 
lugar ficou o Sr. Wilken Souto, coordenador-geral de segmentação da 
Secretaria Nacional de Políticas de Turismo no Ministério de Turismo. 
Seja bem-vindo, Sr. Wilken.

Passo agora a palavra, já que foram encerradas as exposições, ao nos-
so deputado Professor Sérgio de Oliveira, autor do requerimento. Apro-
veito a oportunidade para parabenizá-lo por esse requerimento, que, 
com certeza, é de grande importância e valia não só para o estado do 
Paraná, mas também para todo o Brasil. Parabéns!

Por favor, deputado, com a palavra.
O SR. DEPUTADO PROFESSOR SÉRGIO DE OLIVEIRA – Obriga-

do, presidente Romário. Boa tarde a todos.
Agradeço à deputada Magda Mofatto, ao companheiro José Rocha, 

que também se ausentou há pouco, ao deputado Tiririca, que até há 
pouco estava presente, e especialmente ao nosso coordenador, líder da 
nossa bancada, dos 30 deputados federais do Paraná, deputado Marcelo 
Almeida, que está aqui somando esforços conosco e representando toda 
a bancada do Paraná, que se soma a essa causa. Até mesmo a deputada 
Rosane Ferreira, do PV, nesse caso, na questão do acesso ao Parque Na-
cional do Iguaçu, esteve presente e deixou comigo a manifestação do seu 
apoio também a essa causa do estado do Paraná.

Agradeço ao deputado Romário, porque há várias audiências públi-
cas na fila para serem realizadas e ele, com muita deferência, antecipou 
a data, agilizou, para que nós fizéssemos logo a audiência, haja vista que 
está correndo prazo. O prazo está correndo, a revisão do plano de mane-
jo tem que ser feita, e nós temos um tempo em Foz do Iguaçu para lutar, 
para tentar a manutenção do acesso dos veículos de turismo ao Parque 
Nacional do Iguaçu.

Eu concordo plenamente com todas as palavras colocadas pela 
Giovanna Palazzi, a nossa diretora responsável por todas as unidades 
de conservação do Brasil na área de manejo e conservação, substituindo 
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Pedro Cunha e Menezes, com quem nós, no ano passado, trabalhamos 
essa questão.

Eu também concordo plenamente com todas as palavras do nosso 
querido amigo particular, diretor do Parque Nacional, Jorge Pegora-
ro, sobre as belezas de Foz do Iguaçu, sobre a importância do Parque 
Nacional para o mundo, sobre toda essa questão ambiental, concordo 
plenamente. 

Eu sou formado em turismo e também tenho uma formação de en-
sino médio na área de meio ambiente. Não nego nada do que foi dito, 
mas olho também para o nosso presidente da Cooperativa de Transpor-
te Turismo Alternativo de Foz do Iguaçu e vejo que são 377 veículos, dos 
quais, 250 estão sob financiamento e vão ter sérios problemas – o nosso 
companheiro Vitalino Capeletto, que está aí.

Eu vejo o nosso presidente da Cooperativa dos Taxistas de Foz do 
Iguaçu, Valdomiro Rocha – são 376 taxistas que serão muito afetados. 
Eu vejo o presidente do Sindicato dos Guias Turísticos de Foz do Igua-
çu – são 730 guias de turismo. Uma coisa é você pegar um grupo de 
turistas e largar no portão do parque; outra coisa é você ter uma van, 
com motorista, o guia de turismo, com 10, 12 turistas, e passar o dia no 
interior do parque, fazendo passeios no Macuco Safari, nas trilhas, na 
passarela, no mirante, ou almoçando no Porto Canoas. O faturamento 
de uma agência de viagens, de um taxista, de um guia é totalmente dife-
renciado se você deixar o turista no portão do parque. 

Foz do Iguaçu, deputada Magda Mofatto, como bem colocou o Jorge 
Pegoraro e a Giovanna Palazzi, abriga uma das maiores maravilhas da 
natureza do planeta. Todos querem conhecer as Cataratas do Iguaçu. Isso 
tem que ser explorado de forma sustentável, mas tem que gerar riqueza 
para a comunidade da região, tem que gerar emprego, tem que gerar ren-
da, tem que gerar oportunidades. Foz do Iguaçu não pode ser penalizada. 

Deputado Assis do Couto, nosso querido colega, deputado do Para-
ná, obrigado pela presença. Foz do Iguaçu não pode, Giovanna, a pes-
soa responsável por essa área no Instituto Chico Mendes, com todo o 
respeito, presidente Roberto Ricardo Vizentin, nossa ministra do Meio 
Ambiente, Izabella Teixeira, Foz do Iguaçu não pode, num momento 
tão importante da sua história de conquistas políticas, de conquistas no 
turismo, ser penalizada. 

Eu sou deputado federal de Foz do Iguaçu. Nasci a 50 metros da en-
trada do Parque Nacional. Nunca me mudei de lá. Nós não podemos, no 
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momento em que Foz do Iguaçu... Quando Pegoraro coloca, com muita 
propriedade, que nós conquistamos o título de uma das novas... Francis-
co Escórcio, deputado federal lá do Maranhão, obrigado pela presença. 
Queridos amigos, quando Foz do Iguaçu conquistou o título de uma das 
7 Novas Maravilhas da Natureza, Pegoraro, não foi também só porque 
alguém viu o que são as cataratas, foi porque todos os profissionais de 
turismo de Foz do Iguaçu, a hotelaria, a gastronomia, todos investiram 
dinheiro, tempo, ações, em nível nacional e mundial, para que Foz fos-
se escolhida. No momento em que conseguimos esse feito... Há poucos 
anos, era um sonho termos um milhão de visitantes; passamos já de 
um milhão e meio por ano nas Cataratas do Iguaçu. No momento em 
que Foz consegue esse salto de qualidade, esse salto em quantidade, a 
gente perde agora, 29 de dezembro deste ano, as vans, porque os guias, 
trabalhando com o seu grupo de turistas numa van não poderão mais 
trabalhar dentro do Parque Nacional. 

Eu vejo isso, com todo o respeito, como uma penalização a todo esse 
esforço da nossa cidade. Foz do Iguaçu, ano que vem, completará 100 
anos. Era o ano de comemorarmos, era o ano de Foz do Iguaçu estar 
em festa, era o ano, prefeito Reni Pereira, de a gente atrair eventos do 
mundo todo. É o ano em que o turismo de eventos em Foz do Iguaçu tem 
que explodir, porque se você perguntar para qualquer classe profissio-
nal – vou inventar agora. Eu sou assim: eu falo o que eu sinto, o que eu 
penso na hora. Sempre foi o meu estilo –, vamos lá, não sei se existe, por 
exemplo, Sociedade de Cardiologia Internacional: “Vocês querem fazer 
um congresso em 2014 em Zurique, Montreal ou Foz do Iguaçu?” Foz do 
Iguaçu ganha disparado em uma votação em qualquer lugar do mundo 
para um evento, para um congresso.

Então, ano que vem é o ano para Foz do Iguaçu se firmar para sem-
pre como destino turístico, definitivamente, porque é o centenário da 
nossa cidade. Isso tem uma simbologia muito grande naquela região de 
fronteira, onde os paraguaios estavam até ali em Guarapuava e foram... 
Foz do Iguaçu foi conquistando esse espaço até o Rio Paraná. Nós vamos 
abrir o ano com o centenário de Foz do Iguaçu. Dois dias antes de co-
meçar o centenário, nós vamos ter o Parque Nacional do Iguaçu fechado 
para os trabalhadores do turismo em um aspecto. Não é dessa forma tão 
radical. Mas estou colocando que isso afeta, sim. Não adianta a gente 
dizer: “Ah, mas não é tanto”. É tanto, sim! Um taxista pegar um casal 
de chineses no Hotel Bourbon, seguir por três a quatro quilômetros e 
deixar no portão do Parque Nacional é uma coisa; e o taxista passar o 
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dia inteiro acompanhando dentro do parque as visitas é outra coisa, o 
faturamento. Ninguém vem querer me provar que 2 mais 2 são 5.

Então, queridos amigos, eu penso que não é o momento. Em 2020 
haverá uma nova licitação para essa concessão. Eu penso que o Insti-
tuto Chico Mendes pode e deve ter essa sensibilidade para com Foz de 
Iguaçu, porque Foz de Iguaçu é um parque nacional especial. Deputado 
Assis do Couto, o Parque Nacional de Iguaçu não é igual a outros par-
ques nacionais do Brasil! A arrecadação do Parque Nacional de Iguaçu, 
deputada Magda, com essas seis concessões dentro do parque e o ingres-
so de mais de 1 milhão e 500 mil turistas, ajuda a sustentar os parques 
nacionais do Brasil inteiro, porque os outros parques nacionais não têm 
uma catarata como Iguaçu, não têm nem ingresso, visitação, acesso tu-
rístico. Mas há ecossistemas tão ou até mais importantes que precisam 
ser preservados. E é lá de Foz que sai o dinheiro. E esse dinheiro aumen-
tou muito essa visitação em função do trabalho do trade turístico de Foz 
de Iguaçu. E agora a gente é penalizado.

Então, eu faço esse apelo, porque a gente percebe o quanto isso está 
deixando uma insegurança muito grande nos trabalhadores de turismo. 
Eu vinha conversando com Vitalino Capeletto e, hoje, na hora do almo-
ço, ele me disse: “Professor Sérgio. Temos 250 vans que são financiadas! 
Nós não vamos conseguir pagar esses veículos no ano que vem se não 
tivermos essa condição de trabalho.” 

Depois de todo esse processo, depois de toda essa luta de Foz do Igua-
çu, é um pecado isso acontecer. Eu faço esse apelo enquanto deputado 
federal, morador da região, nascido lá, membro da Comissão de Turismo 
e Desporto, para que seja feita uma revisão nessa visão da revisão do 
item 7.4.5.2 do plano de manejo. Que haja, sim; e que nas Cataratas do 
Iguaçu se continue fazendo esse trabalho com os ônibus que lá estão, 
mas que se preserve o direito dos trabalhadores do turismo, dos veículos 
privados de Foz de Iguaçu. 

Eu quero que me provem com estudos o quanto isso tem afetado mais 
o meio ambiente. Os táxis são novos, são a álcool. Os ônibus da conces-
sionária também afetam o meio ambiente. O turista não vai entrar a pé 
naquelas dezenas de quilômetros. É só uma mudança de transporte, é só 
o monopólio, é só o dinheiro ser mandado para empresas de fora e não 
ficar para os trabalhadores de Foz do Iguaçu grande parte da renda. 

Então, temos que ter essa consciência. Temos que ter esse cuidado. 
Eu faço esse apelo, porque, deputado Marcelo Almeida, são 185 mil hec-
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tares. Aquela entradinha ali até as cataratas é só 3% do Parque Nacio-
nal do Iguaçu. Um estudo que me passaram – eu não tenho, Giovanna, 
cientificamente comprovado – afirma que, em 1990, havia uma média 
de 190 onças no Parque Nacional do Iguaçu. Hoje, são 8, 10 a 14. Só uma 
foi atropelada, e, pelo que se sabe, à noite. E os guias de turismo não 
trabalham à noite. 

No Parque Nacional do Iguaçu há a questão da exploração de palmi-
to e da caça ilegal. Eu sei a luta do Pegoraro para manter e preservar o 
Parque Nacional, não estou fazendo acusação. Eu sou defensor da luta 
do Instituto Chico Mendes em Foz de Iguaçu para preservar o Parque 
Nacional. Eu sei o trabalho que o Pegoraro tem. Não só o Pegoraro, mas 
o Chico Mendes no Brasil inteiro. 

Deputado Francisco Escórcio, 1.700 funcionários tem o Instituto 
Chico Mendes. Sabe quantas unidades de conservação no território na-
cional o Chico Mendes tem que preservar? São 8,5% de todo o território 
deste país, com 1.700 funcionários. Então, é um trabalho desumano. 

Sabemos da dificuldade para o Pegoraro de coordenar toda aquela 
região de fronteira, do oeste e do sudoeste do Paraná, em que há explo-
ração de palmito, caça ilegal, pesca ilegal, com poucos servidores. Ali, na 
entrada do Parque Nacional das Cataratas do Iguaçu, os guias, os taxis-
tas, os agentes de viagem ajudam a preservar. Eu sou testemunha ocular. 
Eu fui todos os dias ao X-Games. Havia guias de turismo orientando 
turistas: “Não, não. Cuidado! Não pode mexer com o pati! Não dá comi-
da!” Os guias de turismo, os trabalhadores de turismo de Foz do Iguaçu 
são altamente qualificados. É turismo de primeiro mundo. É receptivo 
de primeiro mundo, só após o Rio de Janeiro. Nós só perdemos para o 
Rio de Janeiro em visitantes internacionais pela qualidade da hotelaria, 
da gastronomia. Então, isso foi construído ao longo de uma vida. 

Então, eu faço este registro de forma um pouco veemente, porque, 
desde meados de agosto, esse assunto tem me tirado o sono. Nós já ti-
vemos o parque fechado. Os trabalhadores se movimentaram. Foi uma 
confusão geral na portaria do parque. Conseguimos reabrir, e agora te-
mos novamente uma data para fechar. 

Então, o meu apelo final, presidente Romário, todo apoio possível da 
Comissão de Turismo no sentido de que o Instituto Chico Mendes ana-
lise com carinho; Giovanna e Pegoraro. Vamos fazer revisão do plano de 
manejo. Vamos contemplar no item 7.4.5.2 não o transporte exclusivo 
para uma concessionária, mas essa possibilidade de os trabalhadores do 
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turismo, do transporte privado de Foz do Iguaçu continuarem a exercer 
o seu trabalho.

Obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Romário) – Muito obrigado, 

deputado Professor Sérgio. 
A partir de agora, eu passo a presidência desta Comissão, nesta audi-

ência pública, a V.Exa. Boa sorte.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Professor Sérgio de Oliveira) – Neste 

momento, eu passo a palavra à ilustre deputada Magda Mofatto.
A SRA. DEPUTADA MAGDA MOFATTO – Meus cumprimentos 

ao nobre deputado Professor Sérgio pela feliz iniciativa desta audiência 
pública; meus cumprimentos a todos os participantes, à Sra. Giovanna, 
da ICMBio; ao Sr. Wilken Souto, coordenador-geral de segmentação da 
Secretaria Nacional do Ministério do Turismo, ao Sr. Prefeito Reni Pe-
reira. Como prefeita que eu já fui também de cidade turística, eu sei o 
que é enfrentar uma situação em que é imperativa a coordenação dos 
dois segmentos, que são o turista que visita a cidade e esta riqueza tão 
grande, como a que o senhor tem no seu município. Meus cumprimen-
tos ao Sr. Pegoraro pela direção do Parque Nacional do Iguaçu.

Deputado Sérgio, V.Exa. fez algumas colocações aqui muito impor-
tantes, colocações enfáticas, emocionantes. V.Exa. consegue sensibili-
zar as autoridades responsáveis por Foz do Iguaçu, as autoridades que, 
de repente, não têm contato direto com o turista, como tem o prefeito, 
como tem o taxista, como tem o guia turístico, como têm as vans de 
transporte, como têm os hotéis, a hotelaria em geral, o comerciante em 
geral, que recebe o turista, que está em contato com o turista diuturna-
mente. Essas pessoas, profissionais do ramo, profissionais do segmento 
são porta-vozes do que o turista quer e precisa. E o fato de V.Exa. ter fei-
to aqui esta audiência pública vem realmente ao encontro do porta-voz, 
ao encontro daquilo que precisa.

Eu conheço Foz do Iguaçu há uns 40 anos. A primeira vez que eu estive 
lá foi em 1972. Então, são 41 anos. Eu me lembro bem: pouquíssimos visi-
tantes. Nós entrávamos com o nosso carro, fiquei hospedada inclusive no 
Hotel das Cataratas, que na época já existia. Não sei se hoje ainda é, mas 
na época era administrado pela Varig. A visitação era muito aberta, muito 
liberal. Podia-se caminhar pelas trilhas, podia-se passar o dia todo. É bem 
verdade que naquela época o número de habitantes no país era muito me-
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nor. O número de habitantes dentro de Foz do Iguaçu também era muito 
reduzido. O comércio lá era muito menor. O número de hotéis existentes 
lá também era muito menor. Depois de 1972, estive outras vezes também 
em Foz do Iguaçu, até recentemente, quando, infelizmente, tendo ido com 
veículo próprio, tivemos a surpresa – e não é de hoje, já faz algum tempo – 
de nos deparar com aquela portaria grandiosa. Quando você chega, tem 
que preencher um papel, entrar na fila, comprar ingresso, pegar o ônibus 
para poder fazer a visitação. Nada contra a organização. Pelo contrário, 
é a organização que está diretamente ligada à preservação. Porém o seg-
mento turístico é importante no sentido de ser o facilitador das visita-
ções. Então, eu entendi muito bem a preocupação de geração de emprego 
e renda. O segmento turístico é o maior gerador de emprego e renda hoje 
no mundo! E dentro desse segmento está realmente o transporte, que é o 
meio utilizado pelo turista para poder ter acesso às maravilhas que o país 
tem e, claro, a Foz do Iguaçu como a maior maravilha do Brasil. Há ou-
tras, claro. Do Rio de Janeiro não podemos nos esquecer também. Porém, 
como natureza preservada, sem alteração praticamente nenhuma, é longe, 
disparado na frente, Foz do Iguaçu. 

Temos outro segmento de turismo em Foz do Iguaçu também, que é 
o turismo de compras muito forte! O prefeito sabe disso. Eu diria que a 
movimentação em Foz do Iguaçu quase que é maior para quem vai para 
lá fazer compras, ou o sacoleiro, seja lá como for chamado. E eu vejo que 
poderia haver um incentivo também para que esse turismo de compras 
pudesse ter o lado cultural de visitação de Foz do Iguaçu. 

Eu converso com todo mundo, como política que sou, e também 
V.Exa., deputado Sérgio, como político, com certeza conversa com todo 
mundo. Eu tenho visto que poderia ser incrementada essa visitação 
com preservação sempre. A preservação não pode ser aberta por nada 
no mundo, mas de alguma maneira é preciso incentivar aquele que vai 
fazer compras a visitar Foz do Iguaçu. Eu converso com muita gente, e 
é impressionante o número de pessoas, elevadíssimo, que, mesmo ten-
do se hospedado do lado brasileiro, como acontece, ainda não conheça 
uma das Sete Maravilhas do Mundo, que é Foz do Iguaçu. É triste isso. 
Por outro lado, é importante lembrar que o turista estrangeiro não tem 
a cultura do turismo de compras, como acontece conosco, brasileiros, 
quando vamos para o exterior. O turista estrangeiro, quando vem para 
cá, pode levar alguma lembrancinha para os parentes, mas ele vem para 
um turismo de visitação. E ele gasta, e muito, nesse turismo de visitação.
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Então, mais uma vez, registro a nossa solidariedade, o nosso compro-
misso, para que realmente possamos dar continuidade a esse turismo 
de padrão mais elevado de consumo, que é para aquele turista que quer 
estar no conforto de um táxi, aquele turista que quer permanecer lá o 
dia inteiro, que tem recurso para pagar um táxi o dia inteiro, tem recur-
so para pagar uma van particular, mesmo quando viaja em família, para 
que possamos dar essa continuidade e possam deixar mais recursos no 
município, porque isso é geração de renda. São mais impostos para o 
município que estão sendo pagos, e o município pode ter mais dinheiro 
para os investimentos locais e pode, com certeza, fazer com que o seg-
mento, principalmente de transporte, gere mais emprego e renda.

V.Exa. lembrou algo muito importante – Foz do Iguaçu tem alguns 
centros de convenções, inclusive dentro de hotéis, de primeiríssima 
grandeza. Falo, inclusive, por mim, pessoalmente, que conheço, já estive 
em algumas convenções lá, de primeiríssima grandeza! É preciso, sim, 
que haja incentivo para que esses eventos aconteçam mais vezes.

Parabéns, mais uma vez, por sua iniciativa, deputado Sérgio.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Professor Sérgio de Oliveira) – Obri-

gado, nobre colega, deputada Magda Mofatto.
Na sequência, concedo a palavra ao líder da bancada do Paraná, 

deputado Marcelo Almeida.
O SR. DEPUTADO MARCELO ALMEIDA – Deputado Professor 

Sérgio de Oliveira; Sr. Jorge Luiz Pegoraro, chefe do Parque Nacional do 
Iguaçu; meu amigo, companheiro Reni, prefeito de Foz do Iguaçu; coor-
denador-geral Wilken Souto e Giovanna Palazzi, diretora de criação e 
manejo de unidades de conservação do ICMBio, os senhores sabem que 
vamos a várias comissões, a várias audiências públicas, mas há algumas 
em que aprendemos muito. Eu estava aqui observando cada um que fa-
lou – pena que eu não ouvi todos – e comecei a ter uma percepção, como 
eu aprendi com o filósofo Olavo de Carvalho, do discurso dialético, do 
discurso retórico e do discurso lógico. E vamos ouvindo cada um.

Eu, particularmente, ouço, primeiro, como o homem que foi con-
selheiro da SPVS, uma das ONGs mais respeitadas do Paraná. Depois, 
ouço porque sou um homem que fui diretor do Detran do Paraná. Mas 
eu sempre ando de táxi. Então, eu fico pensando que lá, em Curitiba, 
eles falam que é o sabugo, o careca, como são apelidados os taxistas 
sem rádio ou que trabalham à noite. Então, você fica ouvindo não como 
um deputado federal, e tentando não ser nem da esquerda, vamos supor 
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que seja o pessoal do meio ambiente, nem lá da direita, que é o turismo. 
Como é que faz para ser igual àquele escritor italiano, Norberto Bobbio? 
Então, há assuntos em que você não tem que ficar nem na esquerda nem 
na direita, em que você tem que ficar no meio, um passo à frente.

Esta audiência, por incrível que pareça, é uma audiência que tem a 
virtude mãe, que é a virtude da prudência. As audiências não são assim, 
geralmente. Não é uma audiência assim. É uma audiência que tem muita 
fidalguia, muita excelência, muita educação. Não estou acostumado a ir 
às audiências públicas na Câmara e ouvir o que eu ouvi.

Claro que aqui, se fosse no frigir dos ovos, se me dissessem para deci-
dir alguma coisa, se eu fosse juiz, eu teria que decidir, porque eu sou líder 
de 33 parlamentares na Câmara Alta e na Câmara Baixa. Nesse momen-
to, eu teria que falar em nome de 30 homens, que são os representantes 
do povo, e de 3, que representam o estado, que são os senadores.

Também, às vezes, nós começamos a nos adaptar ao país em que vi-
vemos. Eu viajo muito pelo mundo e sempre fico imaginando... Às vezes, 
as pessoas querem colocar aqui uma regra que vale no sul da França, na 
Provence. Vai servir para Curitiba? Não vai servir. Às vezes, as pessoas 
acham que o que acontece num parque na Suécia vai servir para o Par-
que do Iguaçu. Não serve. Ainda não serve.

Então, quando se fala em 100 anos, hoje faz 100 anos que existe a 
Universidade Federal do Paraná. Só que há 100 anos não havia carro em 
Curitiba. As pessoas eram puxadas por mulas.

Então, às vezes, ficamos ouvindo esses assuntos, mas eu acho que, 
da maneira que eu ouvi aqui... Claro, percebo que é um assunto sobre 
o qual é preciso dialogar bastante. É preciso tricotar. Tricotar, tricotar, 
chimarrão, café com leite, pingado. Senão, não se chega a nada. Mas há 
um sentimento, deputado Romário, de que aqui há uma aura de bom 
senso. Eu fico muito feliz e falo como engenheiro civil, como usuário de 
táxi, como ex-diretor do Detran, como conselheiro da SPVS e até como 
concessionário, que já fui – eu não, mas a minha família –, dentro do 
Parque Nacional, há não sei quantos anos, quando havia um elevador. 
Mas não me perguntem nem quando nem como era. Eu, particularmen-
te, falo também, porque o meu retiro, a minha fuga – os meus dias sa-
báticos sempre foram para me retirar um pouco às vezes até dos meus 
filhos – é ficar lendo durante horas e horas no Hotel Bourbon, porque se 
encontra numa cidade turística que nos faz bem.
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No que eu puder ajudar, deputado Sérgio, como líder da bancada do 
estado do Paraná, da sexta bancada do estado do Paraná, eu vou ajudar. 
Eu, particularmente, vou tentar fazer uma intervenção, ter uma conver-
sa franca com Izabella Teixeira, uma conversa franca com Gleisi Hoff-
mann, mas sempre ponderando o bom senso, a prudência, a temperança 
e, em primeiro lugar, a excelência da conversa.

Parabéns a todos, e contem comigo.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Professor Sérgio de Oliveira) – Obri-

gado pelas palavras, deputado Marcelo Almeida.
Na sequência, com a palavra o deputado Assis do Couto.
O SR. DEPUTADO ASSIS DO COUTO – Obrigado, deputado Pro-

fessor Sérgio de Oliveira, presidente desta sessão. Também quero saudar 
aqui o deputado Romário, presidente da Comissão de Turismo, todos os 
membros da Mesa, o prefeito Reni, santo-antoniense, lá do lado de lá do 
parque, lá da minha terra natal, também é de Santo Antônio. Hoje é um 
grande orgulho para mim vê-lo aqui como prefeito de Foz do Iguaçu. 
S.Exa. tem uma caminhada bonita, coerente e, se chegou a ser prefeito 
dessa cidade, é por mérito, por merecimento. Parabéns a você. Em que 
pesem as disputas que aconteceram lá, se o meu partido estava de um 
lado, estava de outro...

(Intervenção fora do microfone. Inaudível.) 
O SR. DEPUTADO ASSIS DO COUTO – Já está junto. Que bom! 

Parabéns e que bom encontrá-lo aqui.
Quero saudar o Pegoraro, chefe do Parque Nacional – chefe, gerente! 

Essa palavra chefe não soa bem. Vamos ver se mudamos a lei. Não é lei. 
Deve ser um normativo. Vou falar com o Vizentin para mudar esse ne-
gócio. Minha saudação também à Giovanna, que representa o presiden-
te Vizentin, velho conhecido, que, quando moço, indo do Sul para Mato 
Grosso, expulso pela barragem, passou pela Estrada do Colono. Hoje, 
ele preside o nosso ICMBio e se utilizou, ele e sua família, da Estrada 
do Colono. Minha saudação também ao Wilken, que é do Ministério do 
Turismo, e a todos os presentes.

Eu não vou me estender aqui, mas eu quero apenas fazer algumas 
observações sobre o plano de manejo. Não sou um especialista, mas eu 
me obriguei a entender um pouco, minimamente, de plano de manejo, 
de unidade de conservação. Falei para o Pegoraro, e quero repetir aqui, 
que temos que ter a grandeza de discutir plano de manejo conforme a 
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lei. Não podemos continuar nessa marcha da insensatez em que estáva-
mos nos últimos anos no Parque Nacional do Iguaçu. O plano de ma-
nejo tem que ser discutido à luz da lei, com a participação da sociedade, 
com dados científicos, com informações técnicas. Mas não pode o plano 
de manejo ser feito entre quatro paredes e muitas vezes se ter medo 
de discutir com a sociedade. Não estamos mais na época de viver essa 
situação. Se o plano de manejo, essa é a minha opinião, for encaminha-
do nessa direção... Não o plano de manejo agora para tratar a questão 
pontual da Estrada das Cataratas, mas para tratar o Parque do Iguaçu 
como um todo, a unidade de conservação como um todo. Vocês terão, 
nós teremos, porque eu também vivo lá, do lado de lá do parque – vocês 
estão em Foz do Iguaçu, do lado de cá, e eu estou ali, nasci em Santo An-
tônio e moro em Planalto –, com certeza, muito mais aliados do Parque 
Nacional do Iguaçu do que adversários. Agora, ao contrário, conduzindo 
da forma que está sendo, isso aqui é um fábrica de adversários. As pes-
soas que amam o parque, que amam a unidade de conservação, passam 
a odiar. Isto é um erro, é um erro de condução.

Então, Sérgio, parabéns pela iniciativa. Eu sou um aliado seu e dos 
demais deputados aqui presentes para que nós possamos verdadeira-
mente discutir o plano de manejo do Parque Nacional do Iguaçu – que-
remos e precisamos fazer isso. Giovanna, faço um apelo ao presidente 
Vizentin para que a gente possa sentar e fazer um planejamento para 
discutir o Plano. Sem um plano de manejo real, verdadeiro, democrático 
e participativo, nós não vamos sair dessa. Vamos continuar, cada vez 
piores. Daqui a alguns dias, aparece outra coisa. 

Eu quero aqui saudar os empresários de vários setores de Foz do 
Iguaçu. Uma vez me disseram: “Pelo amor de Deus, não vá falar de Es-
trada do Colono em Foz do Iguaçu, porque o pessoal é contra.” Eu fui 
falar em duas, três rádios lá e recebi inúmeras ligações de empresários 
importantes do setor de turismo de Foz me cumprimentando: “É isso 
mesmo. Foz do Iguaçu não é contra a Estrada.” Pode ser contra qualquer 
estrada, mas uma estrada turística, uma estrada-parque, uma estrada 
que ajude, que diminua...

Eu sou um turista de Foz do Iguaçu, das cataratas. Em Foz, eu tenho 
até uns votos lá, não é, prefeito? Eu vou às cataratas todo dia último do 
ano. Tenho procurado, Pegoraro, nos últimos anos fazer isso. Peguei, 
com a família, esse hábito. Como eu moro em Planalto, perto de Capa-
nema, do outro lado, me resta vir pela Argentina. Eu não posso vir pelo 
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Brasil. Vindo pela Argentina, sabe o que eu fiz nos últimos dois anos? 
Eu não fui ao Brasil – eu não fui ao Brasil visitar as cataratas do lado 
brasileiro, porque eu teria que passar por duas alfândegas, enfrentar fila, 
fazer permiso para ir e para voltar. Eu fui à Argentina. 

Pensem vocês quantos brasileiros vêm do Rio Grande do Sul, de 
Santa Catarina, de parte do Paraná que fazem o que eu fiz. O Brasil 
não pode suportar isso. Foz do Iguaçu não pode aceitar essa situação. 
Se fecharem o trânsito de táxis e vans dos profissionais do turismo, nós 
vamos agravar essa situação. As pessoas vão vir pela Argentina, porque 
de lá eu vou, com o meu carro, pertinho das cataratas, embarco naquele 
trenzinho que desce e, em 10 minutos, ali eu estou dentro das catara-
tas. E deixo o meu carro estacionado, pego o meu chimarrão – eu tomo 
muito chimarrão quando viajo – do carro, embarco no trenzinho, vou 
tomando chimarrão ver as cataratas e volto. Olha, a não ser que nós 
estejamos... Claro, o papa é argentino – graças a Deus, um bom com-
panheiro, um bom papa –, mas nós estamos torcendo para a Argentina. 
Daqui a alguns dias, na Copa, vamos torcer para a Argentina também? 
Não, não é, prefeito? Não dá para continuar assim.

Olha, Pegoraro, se fosse algo danoso ao meio ambiente, eu seria um 
aliado seu – eu seria –, para que não houvesse trânsito de táxis e vans, 
mas não é danoso. Eu sei que não é, todo mundo sabe que não. Eu nem 
vou falar aqui da estrada, porque você já veio aqui há poucos dias, já 
conversamos sobre isso. Vamos deixar para outro momento. Mas eu es-
tou preocupado, a essa altura do campeonato, com o nosso parque, com 
o nosso patrimônio. Se o parque é da humanidade, é nosso também, e 
nós estamos preocupados, porque nós queremos que a população regio-
nal, que soma ali, entre o sudoeste e o oeste, mais de dois milhões de 
habitantes, sinta amor, carinho, gosto, prazer pelo Parque Nacional do 
Iguaçu – não só pelas cataratas, pelo parque.

Então, é com isto que nós estamos preocupados: a questão da Estrada 
do Colono; agora, a questão do... E eu não falei aqui que, na Argentina, 
para ir às cataratas, eu passo 42 quilômetros de estrada dentro do Par-
que Nacional Iguazú, na Argentina, que é um parque coirmão do nosso, 
que tem o mesmo título de Patrimônio da Unesco que o nosso, por uma 
estrada de chão com o meu carro. E, no Brasil, eu não posso passar 17 
quilômetros numa estrada histórica, antiga, mas esse é outro assunto.

Então, você tem o meu apoio. Eu acho injusto para a população de 
Foz do Iguaçu o que estão fazendo. Eu acho injusto o que estão fazen-
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do para a população do sudoeste e parte do oeste com outros temas. 
Nós estamos correndo o risco e não queremos caminhar nesta direção: 
de ser vistos pelo país, pelo Brasil com más notícias. Nós queremos ser 
vistos com boas notícias, porque lá há gente ordeira, trabalhadora, há 
famílias que têm muito orgulho de viver lá, como eu tenho, como o pre-
feito tem, como o deputado Sérgio tem. Nós queremos ser parceiros da 
preservação, não queremos ser excluídos desse processo. 

Então, deputado Sérgio, conte com a gente no que precisar aí. Eu 
acho que temos que dialogar muito com a comunidade também para 
que alcancemos esse objetivo sem que ocorra nada que denigra a ima-
gem da cidade de Foz do Iguaçu e da região para o mundo, porque qual-
quer conflito que houver lá é ruim para nós. Nós queremos resolver isso 
dialogando, alterando normas, leis. É nessa direção que nós queremos 
caminhar para o bem de todos, principalmente dessa unidade de con-
servação que é o Parque Nacional do Iguaçu.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Professor Sérgio de Oliveira) – Obri-
gado deputado Assis do Couto.

Nós temos mais três deputados inscritos: Francisco Escórcio, Romá-
rio e Delegado Protógenes.

Com a palavra o deputado Francisco Escórcio, representante dos 
Lençóis Maranhenses. 

O SR. DEPUTADO FRANCISCO ESCÓRCIO – Deputado Romário, 
Sr. presidente, que está neste momento presidindo esta sessão, deputado 
Professor Sérgio de Oliveira, demais componentes da Mesa, meus ami-
gos deputados, senhores e senhoras, chego aqui com um pouco mais 
de idade do que os senhores e começo a me lembrar de alguma coisa. 
Primeiro, a questão do equilíbrio. Quando vemos pessoas jovens, talen-
tosas, a gente começa a pensar: “Será que ela só estudou dentro de uma 
teoria? Cadê a prática?” O melhor era juntar a prática com a teoria. Será 
que os nossos antepassados não tinham razão quando nós deixamos aí, 
ao longo do tempo, essa Foz do Iguaçu tão bonita, tão linda? Será que 
eles acabaram com isso? Aí, de repente, no afã de querer fazer aquilo 
que nós chamamos de novidade, começamos a exatamente podar, de 
maneira brutal, os interesses dos outros.

Eu me lembro de que, em 1979, 1980, visitei esse santuário, que não 
é um santuário do Paraná, diga-se de passagem, é um santuário do 
Brasil – por que não dizer do mundo? –, que pertence a todos os brasi-
leiros. E eu estou aqui, como maranhense que sou, para dizer “Que coisa 
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linda, que coisa maravilhosa. Eu acho que, em vez de nós estarmos aqui 
viajando horas e mais horas, buscando talvez um diálogo que nós nem 
saibamos falar – o inglês, o francês, outro idioma –, nós poderemos ter 
uma coisa tão bela, que foi Papai do Céu que nos deu.

Eu começo a fazer uma colocação para que essa jovem talentosa pos-
sa analisar: a senhora já viu que há muitas pessoas que precisam levar a 
comida para dentro de casa, para o sustento da sua família, e há outras 
que gostariam de ter... Eu nunca vi ninguém que faz turismo querer ser 
maltratado. O turista já está logo dizendo: “Olha, eu quero uma situação 
boa, a comida boa, o transporte bom, a viagem boa, porque eu quero 
saudar essa viagem”. 

Aí a gente vê aqui que o deputado Professor Sérgio começa a levantar 
algumas questões que batem, porque nós, às vezes, não fomos buscar o 
equilíbrio. O radicalismo, tanto de um ponto, daqueles que não querem 
preservar o meio ambiente, com o daqueles que querem a preservação, 
inclusive acabando com o próprio homem, é temeroso. 

Então, talvez, este seja o momento de nós fazermos uma reflexão, 
procurarmos juntar o útil ao agradável. Não é dessa maneira, com radi-
calismos, que nós vamos encontrar aquilo que se chama de equilíbrio. 
E eu, dizendo isso, posso também dizer aos senhores que nós passamos 
naquele santuário lá do Maranhão, de que o deputado Romário agora é 
frequentador assíduo, lá em minha querida Barreirinhas, nos Lençóis 
Maranhenses... S.Exa. sabe que é um santuário que enche os olhos e a 
alma da gente. Nós estamos tendo problemas com relação a este com-
portamento de procurar o melhor, que é preservar sem prejudicar.

É com esse diapasão que eu venho aqui hipotecar solidariedade a to-
dos os meus colegas, dizendo a todos os senhores que o melhor é bus-
carmos esse consenso, em que pode um ceder daqui, outro ceder dali.

Nós estamos vendo que muitos empresários aqui precisam da tole-
rância, no bom sentido, da senhora. Eu sei que a senhora se preparou 
não só para ficar na teoria, mas também para entrar na prática.

Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Professor Sérgio de Oliveira) – Mui-

to obrigado, deputado Francisco Escórcio.
Após o deputado Romário, há o deputado Delegado Protógenes. Daí 

a Mesa abrirá a palavra, então, para as pessoas poderem fazer conside-
rações, dar respostas. 
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Deputado Romário, por favor.
O SR. DEPUTADO ROMÁRIO – Presidente, convidados, quero pri-

meiramente repetir – já foi dito de minha parte – que realmente é um 
assunto de grande importância para o nosso país, até porque, de agora 
até 2016, vive um momento muito especial no que se refere ao turis-
mo. Seremos visitados, se Deus quiser, se Papai do Céu quiser – e vai 
querer –, por milhões de pessoas.

O objeto desta audiência pública aqui é um parque, que, com certeza, 
independentemente de o estado do Paraná não participar diretamente 
das Olimpíadas de 2016, por exemplo, receberá a visita de muitos turis-
tas que estiverem no Brasil, não só no Rio de Janeiro.

Então, eu vejo, como brasileiro e como turista que sou, que já estive 
lá algumas vezes, a importância desta audiência pública. Como colocou 
o meu companheiro do Paraná, poucas vezes, deputado Marcelo, tive-
mos uma audiência aqui deste nível. Portanto, temos que aproveitar o 
momento, já que existe, por parte de todos, o objetivo de fazer com que 
as coisas aconteçam – vou repetir aqui as palavras do meu companheiro 
deputado Francisco Escórcio – na prática.

Eu tenho aqui muitas perguntas, não vou fazê-las, apenas algumas. 
Existe, por parte de todos, o entendimento – não é isso, deputado? – de 
que as coisas não serão resolvidas judicialmente, mas com bom senso. 
Segundo o nosso deputado, também colega do Paraná, se não existe ne-
nhum dano – essa pergunta é para a Sra. Giovanna – ao meio ambiente, 
eu gostaria de saber e entender melhor quais são os reais motivos de não 
poderem circular mais vans e táxis no parque. Quais são os reais moti-
vos? Eu gostaria só de entender melhor o que está acontecendo.

Continuando a pergunta para a senhora, o plano de manejo do qual 
muito se falou aqui – a senhora falou, deputados aqui falaram, o prefeito 
falou, o Sr. Jorge falou –, o plano de manejo do Parque Nacional do Igua-
çu é cumprido na íntegra, exatamente como tem que ser?

Para o Sr. Jorge Pegoraro: como o senhor mesmo informou, o tra-
balho de transporte de visitantes, operado com apoio dos agentes de 
turismo, se sustenta por ação judicial, certo? É o que vem acontecendo. 
Esses profissionais estão de fato na iminência de ficar fora do plano de 
manejo? Isso não representará um problema social para quem exerce 
essa atividade como principal fonte de renda? Em outras palavras, a par-
tir do momento em que essas pessoas que trabalham nessa atividade 
há muitos anos transportando muitos turistas, praticamente a maioria, 
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pelo que estou vendo aqui, ficarem de fora desse trabalho, haverá um 
prejuízo muito grande não só para esses profissionais, como principal-
mente para os seus familiares, especialmente para aqueles – eu acho que 
são quase todos – que têm como principal sustento essa atividade.

Então, eu poderia fazer várias outras perguntas, inclusive para o pró-
prio prefeito, mas ele já me falou que, no que se refere ao orçamento, 
20% do total é investido lá. O parque sustenta-se por si só, e ainda so-
bram 80%. Então, isso é bem positivo, felizmente, no caso desse par-
que. Infelizmente, não é o caso de outros parques do nosso país que nós 
conhecemos. 

O mais importante que eu vejo em todos os presentes é a busca de 
um entendimento, da melhor forma, para que esses profissionais não 
percam o seu ganha-pão e para que o parque continue em funcionamen-
to, em comum acordo com todos. 

Eu acho que isso vem ao encontro do momento que estamos vivendo: 
oportunidade de gerar cada vez mais empregos e oportunidade de dar 
a muitos turistas de outros países de conhecerem cada vez mais a nossa 
beleza natural.

Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Professor Sérgio de Oliveira) – Obri-

gado, deputado Romário.
Antes de passarmos às respostas, o deputado Delegado Protógenes é 

o último inscrito. Então, para podermos fechar este círculo de perguntas 
e colocações, eu convido o deputado Romário para reassumir a presi-
dência dos trabalhos.

Com a palavra o Delegado Protógenes, por gentileza.
O SR. DEPUTADO DELEGADO PROTÓGENES – Sr. Presidente, 

Professor Sérgio de Oliveira, participo aqui deste final de audiência pú-
blica, honrado com a presença do querido prefeito Reni Pereira e dos 
demais membros da Mesa.

Prefeito Reni, embora eu seja deputado do estado de São Paulo, da ban-
cada paulista e paulistana, mantenho uma relação muito forte com Foz do 
Iguaçu. Ele diz até que sou quase iguaçuense. Sou iguaçuense de coração, 
porque lá eu praticamente firmei domicílio por mais de dois anos e man-
tenho uma relação afetiva com aquela cidade, com a sua cidade.

Sou de um tempo em que o nosso Parque Nacional recebia todo o 
apoio e toda a estrutura da administração pública municipal, de forma 
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direta e indireta, e até mesmo da nossa Itaipu Binacional, que também 
exercia uma colaboração com a administração daquele santuário, da-
quela beleza natural que não existe em nenhum país do mundo.

Nós temos que unir todos os esforços para preservação desse santuá-
rio, de forma a dar sustentabilidade a Foz do Iguaçu, principalmente fo-
cando nos cuidadores daquele parque, que são os moradores da cidade, 
que detêm a administração da cidade e que sofrem com os impactos do 
fluxo do turismo internacional em Foz do Iguaçu. 

Foz do Iguaçu é conhecida em razão do parque. A cidade de Foz do 
Iguaçu sem o parque praticamente deixa de existir, apenas sobrevive da-
quele comércio que, como todos nós sabemos, não gera nenhum recurso 
diretamente.

Conheço um pouco da administração do ICMBio em alguns par-
ques, principalmente na Ilha – não de Marajó – de Fernando de No-
ronha, onde existem muitos problemas de preservação. Embora tendo 
toda aquela estrutura autárquica, Fernando de Noronha, a exemplo de 
Foz de Iguaçu, que sobrevivia daquela economia, de todos os esforços 
dos moradores, dos pescadores, que à época se envolviam direta e indi-
retamente na preservação daquele ecossistema, praticamente sofreu um 
impacto muito negativo, muito negativo. Quem frequentou Fernando 
de Noronha no passado e quem frequenta hoje vê uma diferença, não 
encontra melhoras. O impacto não foi positivo com essa administração.

Em Foz do Iguaçu, nós temos que ter um olhar específico para a 
Copa do Mundo de 2014. Sem Copa do Mundo de 2014, o prefeito já fica 
preocupado com o volume de pessoas, de turistas internacionais que 
frequentam a cidade, que dirá um afluxo dez vezes elevado à potência 
máxima em 2014 e 2016?

Então, eu penso que toda política definida para sustentabilidade, ad-
ministração, com impacto direto ou indireto, tem que levar em consi-
deração e respeitar a administração pública local. Isso é fato. Isso é fato. 
Então, é esse impacto que Foz do Iguaçu vai sofrer até o final do ano. 

Eu creio que, se fizermos uma proposta para adiar isso, ampliando 
até que passem esses grandes eventos, seria mais prudente do que uma 
mudança agora, uma ruptura dessa forma, em razão de administrações 
anteriores que nos autorizam a esse posicionamento. 

Não sei se a Mesa pode avaliar essa minha indagação.
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O SR. PRESIDENTE (Deputado Romário) – Muito obrigado, 
deputado Protógenes.

Quero aproveitar a oportunidade para registrar aqui, apesar de atra-
sado, meus parabéns pelo seu aniversário no dia de ontem. Felicidades! 
Muita saúde!

O SR. DEPUTADO DELEGADO PROTÓGENES – Obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Romário) – Como todos os deputados 

presentes já fizeram seus questionamentos, suas perguntas, ouviremos 
agora o Sr. Sidnei dos Reis, presidente do Sindicato dos Guias de Turis-
mo de Foz do Iguaçu e municípios da Costa Oeste, do estado do Paraná. 

Com a palavra S.Sa., por favor.
O SR. SIDNEI DOS REIS – Quero começar agradecendo, de todo o 

coração, esta iniciativa do deputado Professor Sérgio.
Gostaria de fazer um pequeno relato e apresentar-me melhor. Sou 

guia de turismo há 20 anos. Sou presidente do Conselho de Ética da 
Federação dos Guias de Turismo do Brasil, Conselheiro do Parque Na-
cional do Iguaçu e Conselheiro do Comtur (Conselho Municipal de Tu-
rismo) da cidade de Foz de Iguaçu.

Acompanhamos bem de perto essa questão, inclusive dentro dos dois 
conselhos, tanto o Comtur quanto o Conselho do Parque Nacional de 
Iguaçu, e sentimos a inquietude inclusive do chefe do parque. Eu acho 
que há uma deficiência ou um atraso no plano de manejo do parque. 

Quando o parque foi criado, no ano de 2000, Sr. Presidente, realmen-
te buscou-se a preservação do Parque Nacional do Iguaçu. Foi ótimo. Foi 
muito boa a instalação de uma concessionária ou de mais concessioná-
rias para administrar o serviço. 

Apesar de não ser natural de Foz do Iguaçu, eu conheço o parque 
desde criança. Cheguei lá aos 10 anos de idade. A gente tomava banho, 
fazia piquenique no parque, não é Professor Sérgio? Muita gente ia com 
seus carros, seus automóveis, em ônibus de turismo. Na Semana Santa 
mesmo chegavam a entrar lá 80 ônibus de turismo, muitos carros parti-
culares. Então, chegou-se a um ponto em que isso se tornou impossível, 
não é chefe? Aí foi importantíssima a criação desse sistema de trans-
porte coletivo do Parque Nacional do Iguaçu. Foi muito interessante, 
porque são ônibus bonitos, bem atrativos, o turista gostava. 

Só que, logo após a implantação do sistema de transporte, que, a prin-
cípio, seria único, do Parque Nacional de Foz do Iguaçu, chegou-se à con-
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clusão de que não era suficiente o sistema de transporte que havia sido 
implementado, porque não atendia a todas as necessidades dos visitantes. 

Nós temos lá, em Foz do Iguaçu, uma demanda muito grande de tu-
ristas estrangeiros, que falam muitos idiomas. Como já foi colocado pelo 
Professor Sérgio e pelo diretor do Parque Nacional do Iguaçu, 47% dos 
turistas são estrangeiros. Para isso, nós contamos com os préstimos dos 
guias, que falam 20 idiomas diferentes no Parque Nacional do Iguaçu.

Então, como poderia um ônibus de transporte coletivo, que atende ao 
turismo de massa, atender também a todos esses turistas estrangeiros, 
com diferentes idiomas e vários guias falando várias línguas? Não era 
possível.

E também há muita variação no número de visitantes. Num dia o 
Parque Nacional do Iguaçu tem 1.500 ou 2 mil visitantes; noutro dia 
chega a receber 16.500 visitantes em um único dia.

Chegou-se à conclusão de que o transporte oferecido pelos presta-
dores de serviço turístico de Foz do Iguaçu era importantíssimo para 
completar o serviço oferecido pela concessionária. Ele é muito bom, 
mas para atender a quem? Aos visitantes que vão com carro particular 
e deixam seu automóvel na entrada do Parque Nacional do Iguaçu, às 
excursões rodoviárias que vão com 10 ou 15, às vezes chegando a 70 
passageiros num ônibus. Eles deixam o transporte deles no estaciona-
mento do Parque Nacional do Iguaçu, um estacionamento muito bom 
também, por sinal. Toda a infraestrutura criada no Parque Nacional do 
Iguaçu é excelente. Os senhores já a conhecem. Quem conhece sabe que 
a estrutura é excelente.

Dra. Giovanna, fico feliz por você ter dito que o plano de manejo não 
é imutável. Diante disso, a gente conclama para que ele seja realmente 
alterado, para que o item “transporte exclusivo” ou “transporte único” 
seja alterado para “sistema de transporte coletivo do Parque Nacional do 
Iguaçu”, para atender aos visitantes que vêm de outros lados, com carro 
particular e sem guia, e também às empresas de turismo de fora, porque 
o trade turístico de Foz do Iguaçu está fazendo um trabalho excelente de 
parceria, de complementação ao transporte que é oferecido pelo Parque 
Nacional do Iguaçu.

Nós somos parceiros do ICMBio em Foz do Iguaçu – o Sr. Jorge Pe-
goraro está aqui de prova. Sempre fomos aliados do Parque Nacional do 
Iguaçu, assim como eles também sempre nos deram muito apoio – os 
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guias, os transportadores, os taxistas –, porque nós, das cidades, temos 
um apreço muito especial pelo parque, pelas cataratas. 

Até concordo com o secretário Vinícius Lummertz, que diz que nós 
devemos ter uma preocupação especial com o Parque Nacional do Igua-
çu, que é um parque modelo. Com certeza. Concordo com ele e concor-
do com todos os deputados que aqui falaram e agradeço as palavras de 
todos eles. Realmente, nós temos que ter um apreço muito grande pelo 
Parque Nacional do Iguaçu, e é o que nós fazemos.

Nós vestimos a camisa do Parque Nacional do Iguaçu, literalmente. 
Na semana passada, os guias de turismo de Foz do Iguaçu saíram em 
road show no estado do Paraná, a caminho de um congresso em Curi-
tiba, onde estivemos divulgando por vários dias os atrativos do parque. 
Nós participamos efetivamente da campanha Vote Cataratas, não só os 
guias de turismo, mas todo o trade, como já foi colocado aqui. Que-
remos, sim, continuar contribuindo para o serviço de excelência que é 
oferecido pelo Parque Nacional do Iguaçu. 

Gostaria de dizer, para resumir, para completar, que sempre fomos 
e queremos continuar sendo parceiros do Parque Nacional do Iguaçu.

Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Romário) – Muito obrigado pelas 

palavras, Sr. Sidnei.
Quero aproveitar a oportunidade, antes de...
O SR. SIDNEI DOS REIS – Sr. Presidente, eu esqueci um detalhe que 

eu gostaria de comentar, com relação a Itaipu, que é outro grande atra-
tivo turístico de Foz do Iguaçu.

Itaipu é uma área de segurança binacional, e lá há um sistema de 
transporte da Itaipu. Os ônibus são similares aos que há no Parque Na-
cional do Iguaçu. Os visitantes que chegam a Itaipu com carro parti-
cular e vans deixam o transporte no Centro de Recepção de Visitantes 
e dali para dentro vão com o transporte da Itaipu. Com exceção dos 
ônibus de turismo, que vão com guia, todos os carros que vão com guia 
de turismo adentram Itaipu, adentram o Parque Nacional do Iguaçu.

Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Romário) – Muito bem.
Também está presente aqui a Sra. Thaísa Praxedes de Oliveira, que 

representa o Parque Tecnológico de Itaipu e gostaria de fazer algumas 
colocações.
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Antes da sua fala, chegou aqui uma pergunta do internauta Paulo 
à Sra. Giovanna. Na verdade, são duas perguntas: “Por que o ICMBio 
não quer discutir um sistema de transporte diferenciado com respeito 
ao meio ambiente, como um trem elevado, por exemplo?” e “Por que o 
ICMBio insiste em apoiar um sistema de transporte único, criando um 
monopólio, sem qualquer preocupação com o meio ambiente?” 

Essas foram as duas perguntas que chegaram aqui através do portal 
e-Democracia. Depois das colocações da Sra. Thaísa, vamos começar 
nosso debate, com as respostas.

Por favor, Sra. Thaísa.
A SRA. THAÍSA PRAXEDES DE OLIVEIRA – Obrigada.
Quero saudar o presidente desta Comissão e todas as autoridades 

aqui presentes.
Eu vou me apresentar também. Eu represento a Fundação Parque 

Tecnológico Itaipu, que faz a gestão do Complexo Turístico da Itaipu 
Binacional. Nós temos lá uma unidade de conservação, que é o Refúgio 
Biológico Bela Vista. Então, temos uma pequena experiência com a uni-
dade de conservação.

Quando nós recebemos o convite para esta audiência, nós fomos 
informados do tema proposto. Também como o Sidnei, participo do 
Conparni, o Conselho do Parque Nacional do Iguaçu. Sou conselheira lá 
e também no Conselho Municipal de Turismo, e essas discussões sem-
pre são pauta de discussão desses conselhos.

Um questionamento que faço – saúdo o deputado Romário e o 
deputado Marcelo Almeida pelas colocações que fizeram a respeito do 
tema, pois acho que são bem pertinentes – é: exatamente, quais são as 
reais causas desse conflito? Elas estão além da questão do transporte. A 
causa do transporte no Parque Nacional do Iguaçu é totalmente legíti-
ma e totalmente pertinente, mas esse problema do Parque Nacional do 
Iguaçu está muito além do transporte, porque o transporte é um ele-
mento de toda essa complexidade, que deve, sim, ser trabalhado, mas 
deve ser trabalhado num contexto muito maior e muito mais amplo.

A outra questão que nós trazemos é: qual é o efetivo papel de um 
patrimônio natural no desenvolvimento do território? Nós estamos 
falando de Foz do Iguaçu, mas temos outros 13 municípios que lindam o 
Parque Nacional – isso também não pode ser esquecido –, e os impactos 
positivos do parque também têm que beneficiá-los.
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Tentando ser bastante sintética, já com as colocações da Sra. Giovan-
na, que bem comentou o papel de um parque nacional como unidade de 
conservação, digo que ele tem esse papel de interagir com a comunidade 
e de permitir atividades recreativas e educativas de interpretação am-
biental. Eu faço um parêntese aqui para dizer que os guias coordenam 
muito bem essas atividades, visto que o Parque Nacional não tem moni-
tores que acompanham os turistas. Então os guias ocupam esse papel de 
interpretação e educação ambiental.

Mas, além disso, o que vemos? Hoje há um modelo, um sistema de 
gestão de uma concessionária que faz essa administração das visitas ao 
parque. Contudo, o foco de atividade está muito na dimensão econô-
mica, e as dimensões social, cultural e ambiental ficam aquém dos re-
sultados obtidos com as concessões. Resultados obtidos que digo são os 
faturamentos dessas concessionárias, que são altíssimos. Segundo da-
dos apresentados pelo nosso presidente do Conparni e chefe do Parque 
Nacional do Iguaçu, que está aqui, foram mais de 17 milhões de reais 
só para o ICMBio, dos quais 20% retornaram para Foz do Iguaçu, para 
custeio e manutenção do parque, menos do mínimo que prevê o plano 
de manejo, que é 25%. Esse é um item para o qual temos que atentar.

Só o ICMBio arrecadou 17 milhões; o que se dirá dessas concessões? 
Mas todo esse recurso não fica no território. Em relação às questões go-
vernamentais, numa macroesfera como a de Brasília, de onde se vê o 
Brasil todo, e não as unidades federativas, é mais fácil lidar com números, 
mas a gente tem que atentar para a qualidade nesse processo. Diz-se mui-
to que turismo é gerador de emprego e renda, mas que tipo de emprego é 
gerado? São empregos de baixa remuneração, e há um turnover altíssimo 
nas empresas. Então, há que se pensar muito nas questões da qualidade.

Os temas que eu gostaria de trazer são esses.
Além da questão dos recursos, eu trago mesmo o caso que nós temos 

lá, o Complexo Turístico Itaipu, as unidades de visitação de Itaipu – a 
usina, o Refúgio Biológico, o Ecomuseu, que são geridos hoje pela Fun-
dação Parque Tecnológico Itaipu, uma fundação de direito privado mas 
sem fins lucrativos.

Nós administramos essa visitação e, desde 2007, fazemos essa ges-
tão. Desde então, temos dados que são bastante significativos. Foram 
1,887 milhão de visitantes desde 2008, com uma arrecadação bastante 
relevante. Todo o financiamento, todo o recurso excedente arrecadado 
é pago à gestão. São pagos os monitores, todos os motoristas, enfim, 
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todas as pessoas que trabalham nessa gestão. O retorno, o superávit vai 
para um fundo tecnológico que se reverte nas ações do parque, ações 
de desenvolvimento, de pesquisa científica, de inovação. Foram 7,733 
milhões de reais revertidos para o Fundo Tecnológico desde 2008, dos 
quais 2,389 milhões foram revertidos para projetos de pesquisa, desen-
volvimento, inovação e turismo. Toda a renda gerada pelo Complexo 
Turístico Itaipu permanece no território e promove efetivamente o de-
senvolvimento territorial.

Então, a gente tem que reconsiderar se esse modelo de gestão privada 
que foi concebido anos atrás deve ou não se espelhar nesse exemplo de 
Itaipu. Poderia haver, em vez de uma concessão privada, uma S.A. que 
leva os recursos para outra destinação, um instituto similar que fizesse 
a gestão e permanecesse com os recursos no território, voltados também 
para a pesquisa científica, para aquilo a que efetivamente o Parque Na-
cional se propõe, dentro agora das novas diretrizes dadas por uma por-
taria de 2006, que o próprio Ministério bem concebeu e que é bastante 
ampla e completa.

Então, a nossa proposta do Parque Nacional do Iguaçu é esta: ter uma 
visão mais ampliada e estratégica sobre o Parque Nacional, inserir, sim, 
a questão do transporte, que é legítima e que causa reais impactos socio-
econômicos, mas ampliar esse olhar. Como bem comentou o deputado 
Marcelo, propomos que a gente promova, a partir de agora, um diálogo 
permanente sobre o tema.

Obrigada.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Romário) – Muito obrigado, Sra. 

Thaisa.
Passo a palavra agora à Sra. Giovanna Palazzi, para as suas conside-

rações finais, principalmente para responder a algumas perguntas que 
foram feitas.

O SR. DEPUTADO ASSIS DO COUTO – Sr. Presidente Romário, 
rapidamente, com a aquiescência da Sra. Giovanna, eu queria só fazer 
um registro aqui.

Ao fundo, chegaram vários trabalhadores rurais, agricultores fami-
liares do oeste do estado. O presidente do Sindicato dos Trabalhadores 
Rurais de Medianeira também – acho que ainda é, não é, Sebastião? – é 
conselheiro do Parque Nacional do Iguaçu. É um trabalhador rural do 
município de Medianeira. Aqui estão vários representantes de entidades 
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que vêm para o Grito da Terra Brasil, que é uma luta da agricultura fa-
miliar e que amanhã vão fazer um grande movimento na Esplanada dos 
Ministérios.

Só queria registrar isso.
Obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Romário) – Muito bem, deputado.
Sejam bem-vindos.
Passo a palavra agora à Sra. Giovanna Palazzi.
A SRA. GIOVANNA PALAZZI – Obrigada pelas considerações e 

pelo debate. Eu acho que as discussões e o nosso olhar enquanto Ins-
tituto Chico Mendes são aprimorados e enriquecidos a partir das con-
tribuições aqui feitas. Houve um conjunto significativo de perguntas e 
considerações. Vou tentar resgatar alguns pontos para a gente já come-
çar a concluir os trabalhos.

Eu só gostaria de lembrar, e foi citado pelo nosso chefe do Parque Na-
cional do Iguaçu, Jorge Pegoraro, que foi editada em março uma portaria 
que estabelece um período transitório para o cumprimento do plano de 
manejo. Essa portaria é a nossa oportunidade de trabalhar nessas discus-
sões para o aprimoramento da condução desse processo. Ou seja, deve-
mos pensar em qual vai ser o plano do Plano, para a gente trabalhar a sua 
revisão, como disse o deputado Assis, que é esse período de maturação.

A revisão dos planos de manejo, para qualquer unidade de conser-
vação, é necessária. A gente precisa atualizá-los. As dinâmicas regio-
nais mudam, a demanda social muda, a demanda para a conservação 
muda. Às vezes, a gente descobre que está permitindo um uso excessivo 
e que vai ter que trabalhar na recuperação de algumas áreas, bem como 
a gente pode estabelecer algumas áreas novas, por exemplo, para se-
rem exploradas dentro do Parque Nacional ou de qualquer unidade de 
conservação.

Então, essa dinâmica existe. Agora, ela só vai ser incorporada ao nos-
so documento técnico de orientação de gestão, que é o plano de mane-
jo, a partir de dados consolidados que a gente consegue estabelecer ao 
longo do tempo. Ou seja, a gente não vai simplesmente alterar o plano 
de manejo, a gente tem que melhorá-lo para atender as condições que 
a gente tem atualmente, inclusive produzindo correções, mas sempre 
buscando o aprimoramento do instrumento, que vem com o aporte de 
novas informações. 
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Por exemplo, essa portaria estabelece mecanismos de monitoramen-
to. Trabalhar o monitoramento é essencial para a gente demonstrar o 
que gera ou não impacto, o que é um pouco a pergunta que o deputado 
Romário me fez: qual o real impacto disso? 

Sendo bem sincera, como resgatou o histórico, a gente teve, antes de 
2010, uma visitação desordenada. Optou-se por trabalhar o ordenamento 
a partir do transporte único, o que foi estabelecido no plano de manejo. 
Agora, talvez a gente possa melhorar, aprimorar essa situação. Se hoje é 
uma situação que atende ou não, a gente precisa ter as informações, os 
dados técnicos. Vamos supor que a gente vá trabalhar com questões de ve-
locidade, de monitoramento de fauna, em relação à pesquisa de satisfação 
do visitante, que é o que estabelece essa portaria. Acho que essa é a prin-
cipal questão para a gente trabalhar daqui para frente em relação a isso. 

Ao estabelecer o diálogo, eu tenho muita tranquilidade para dizer 
que os interesses divergentes sempre vão acontecer em qualquer área, 
em qualquer lugar. A gente está trazendo esses interesses atualmente 
expostos como divergentes, porque o ICMBio tem uma normativa, um 
plano de manejo que tem que cumprir, estabelecer uma portaria como 
um ato transitório para uma avaliação. É o momento que a gente tem 
para ter dados e informações que vão nos embasar numa decisão técni-
ca, numa discussão ampliada.

No passado, a ampliação dessa discussão seja para qualquer elabo-
ração de ato... Realmente, talvez o plano de manejo do Iguaçu tenha 
sido feito com a equipe técnica, com a equipe-sede de Brasília. Hoje, a 
gente já tem mecanismos, um novo desenho institucional. O desenho 
hoje do Instituto Chico Mendes tem uma coordenação específica para 
gerar participação social na gestão das unidades de conservação e da 
biodiversidade. 

Acho importante frisar que a gente tem outro momento institucional 
em que a gente tem que trabalhar e fazer essa avaliação. Essa avaliação, 
primeiro, tem que ter dados técnicos consistentes para a gente aprimo-
rar sempre o instrumento. Não é mudar por mudar, mudar porque eu 
quero agora, daqui a pouco não quero mais, quero outra coisa. A gente 
tem que mudar com informações técnicas consolidadas. A gente tem que 
mudar e aprimorar um instrumento com a participação, seja do Conselho 
Consultivo, que me parece, pelos debates e relatos que a gente tem, é um 
conselho extremamente atuante, inclusive se manifestou e se posicionou 
sobre essa situação – e a gente tem registro desse documental interno. 
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E vem aí o convite – e acho que já parte do diálogo que o Pegoraro 
tem localmente – para trabalhar em conjunto para que a gente estabe-
leça esse monitoramento e a geração dessa informação. Acho que isso é 
imprescindível. Atrelado a isso, como foi lembrado aqui nas discussões, 
a gente tem um contexto maior em que outros elementos poderão ser 
aprimorados e trabalhados tecnicamente.

Outros insumos de pesquisas realizadas nesses dois anos de vigência 
do plano de manejo podem nos dar situações muito melhores em termos 
de implementação. 

Então, na revisão há sempre passos básicos a fazer: primeiro, a ava-
liação da implementação, a avaliação do que está feito. Qual o aporte 
técnico adicional e que informação existe hoje para que a gente possa 
trabalhar no melhor instrumento? E, aí, partir para a discussão. Então, 
acho que o próximo passo do nosso encaminhamento é esse, lembrando 
que sem dados técnicos e sem discussão com os parceiros desenvolvidos 
a gente não vai conseguir conciliar interesses de forma transparente, 
clara e objetiva. A gente precisa se calcar nesse conjunto de fatores.

Foi falado aqui, rapidamente, sobre as deficiências que a gente real-
mente tem na implementação das unidades. Isso é fato. Muitas vezes, 
também é fato a relação que a gente tem numa outra dinâmica da região. 
Há regiões que crescem e outras que não crescem tanto. Precisamos 
assumir isso. 

Com relação aos orçamentos, hoje se entende que o orçamento não é 
por unidade de conservação, mas para um sistema de unidades federais 
de conservação. 

Retomando essa discussão do plano de manejo, é uma questão que 
temos de avaliar – se hoje os desenhos que nos geram receitas são os 
adequados e o quanto isso deve retornar na forma de investimento e de 
custeio para a unidade de conservação.

Ainda assim, as questões sobre trens diferenciados, a questão que veio 
do Paulo, da internet, outros modelos podem ser discutidos. Acho que 
essa informação pode vir aprimorar como outras perspectivas para o pla-
no de manejo da unidade. Temos de fazer uma discussão com a sociedade. 

Acho que não dá para ficarmos fechados internamente trabalhando 
com isso. Os conselhos e os nossos parceiros devem nos ajudar. Acho que 
isso já foi explicitado aqui, junto com o Ministério do Turismo, que essa 
parceria existe para nós trabalharmos a implementação dessas áreas. 
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Nós participamos bastante da Comissão de Meio Ambiente e Desen-
volvimento Sustentável. Acho que aqui gera uma outra oportunidade – 
apesar de outras discussões passadas – de nós termos uma continuidade 
com relação a essa questão do turismo nos parques nacionais. Acho que 
isso pode trazer um conjunto de discussões que vão contribuir para os 
parques nacionais. Como Instituto Chico Mendes, colocamo-nos à dis-
posição de continuar colaborando com vocês.

No geral, é isso: hoje há o cerne da revisão. Para concluir: nós temos 
de seguir um pouco esses passos e esses caminhos para melhorar. Nós 
não queremos, de forma nenhuma, gerar monopólios ou benefícios. Na 
verdade, nós entendemos que a gestão de um parque nacional é a gestão 
de um patrimônio público. Por ser um patrimônio público, reconhecido 
internacionalmente como um patrimônio da humanidade, nós devemos 
ter essa dimensão no nosso olhar e no aprofundamento da gestão. 

Esse é o recado que nós passamos: não há como defender um ou ou-
tro interesse, nós temos que defender a missão do parque nacional, que é 
a conservação da biodiversidade, a atenção e a participação da sociedade 
para a gestão dessa área, entender a dinâmica regional para a interação 
desse espaço protegido e, essencialmente, fazer com que isso gere apro-
ximação com a sociedade, tendo o Iguaçu como um grande referencial.

Nós sempre teremos instrumentos de melhoria para implementar o 
Parque Nacional, seja de melhoria da qualidade, da informação, do acesso, 
abertura de atrativos. Tudo isso tem que ser feito de forma programática. 
O plano de manejo sempre nos traz isso. Acho que a gente já tem hoje um 
acúmulo de pelo menos 12 anos para promovermos isso com todos os 
cuidados técnicos e jurídicos necessários. Por enquanto, o que nós temos 
válido é essa portaria. Nós vamos ter de aproveitar esse tempo de vigência 
dessa portaria para promover essa discussão seriada e elaborar o plano da 
revisão do plano, com muita segurança, cautela e participação.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Romário) – Muito obrigado, Sra. 
Giovanna, pelos esclarecimentos prestados, pelas respostas dadas. Sei 
que a senhora tem um compromisso agora. 

Como presidente desta Comissão, espero que esses problemas das 
vans e dos táxis, no Parque Nacional, sejam resolvidos o mais rápido 
possível. Como eu falei e todos os outros deputados também falaram, 
muitas pessoas e seus familiares dependem desses profissionais para so-
breviver. Espero que tanto o ICMBio como o Sr. Jorge Luiz Pegoraro, 
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que representa o parque, entendam a necessidade de esses profissionais 
continuarem trabalhando. Muito obrigado à senhora pela participação. 

Passo a palavra agora, representando o Ministério do Turismo, ao Sr. 
Wilken Souto, para fazer suas considerações finais e responder a per-
guntas que forem pertinentes.

O SR. WILKEN SOUTO – Sr. Presidente, deputado Romário, muito 
obrigado.

Apenas complementando um pouco o que já foi dito pelo secretário 
Vinícius Lummertz, dentre as prioridades do Ministério do Turismo e 
do Plano Nacional de Turismo está a qualificação dos serviços turísticos 
dos parques naturais, entre outras. 

O que podemos deixar bem claro – e foi algo muito bem colocado 
pelo deputado Assis do Couto – é a necessidade de discussão com a 
sociedade local e com a comunidade turística, principalmente. Muitas 
vezes, não há, em âmbito local, essa integração entre a comunidade do 
meio ambiente, as discussões dos órgãos públicos e privados, que tra-
balham a questão do meio ambiente com a atividade turística. Muitas 
vezes, a gente não consegue trabalhar de forma sinérgica.

Existe um grupo técnico, criado há alguns anos, entre o Ministério 
do Turismo, o Ministério do Meio Ambiente, ICMBio e Sebrae, que vem 
trabalhando a questão dos parques, para que possamos trabalhar de for-
ma coordenada e que os nossos esforços sejam conjuntos.

Quando falamos de turismo, falamos de negócios, precisamos verifi-
car a viabilidade econômica desses negócios internamente, dentro des-
ses parques, e externamente, ou seja, no entorno desses parques, nos 
municípios que estão no entorno deles. 

Já tivemos algumas experiências, em parceria com esses órgãos citados 
agora, em cinco parques nacionais que pudemos usar como laboratório. 
Usamos uma metodologia de como trabalhar a integração desses municí-
pios e a forma de se trabalhar no entorno desses parques, além de deter-
minar as entidades que seriam responsáveis por cada uma daquelas ações. 

A partir desse estudo, foi elaborada essa proposta do projeto Parques 
da Copa, que foi posto pelo secretário Vinícius Lummertz. Esse projeto 
Parques da Copa traz uma série de ações, pacotes de ação de infraestru-
tura turística, capacitação, sinalização turística trilíngue e de formação 
de redes, que é o principal, para que se possa trabalhar de forma sinér-
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gica, tentando convergir os interesses de todas as áreas que impactam 
diretamente a atividade turística.

Trago aos senhores – tentando também colaborar com o que foi dito 
pela diretora Giovanna – que, dentro dessa estratégia do Parques da 
Copa, será elaborado um plano de ação para cada um desses parques, 
um plano de ação com ações factíveis, até o período da Copa e tam-
bém para depois da Copa do Mundo. Como disse o secretário aqui, será 
o parque para os planetas. Será um conjunto de ações específicas para 
cada parque, de forma a tratá-los de forma diferenciada, de acordo com 
as necessidades locais, de acordo com a dinâmica local de cada um.

No caso específico do Parque Nacional de Iguaçu, existe a Portaria 
nº 163, de 1º de março de 2003, que foi dita pela diretora Giovanna, do 
ICMBio. A portaria traz, de forma clara, que para a liberação da entrada 
de veículos privados, é necessária a realização de um estudo de impac-
to, tanto positivo quanto negativo, além de um estudo de satisfação do 
usuário, que é o turista. Com base nesse estudo, que já está sendo elabo-
rado – pude consultar a Giovanna aqui, durante esta sessão – um plano 
de trabalho para que este estudo seja viabilizado. 

O Ministério do Turismo vai trabalhar isso dentro dos Parques da 
Copa, junto com essas instituições. Disponibilizamo-nos para conversar 
e mobilizar a comunidade turística local para discutir a revisão do plano 
de manejo, levando em consideração essa problemática, verificando, de 
fato, quantos empregos são gerados hoje e quantos poderão ser gera-
dos com a abertura para esses veículos privados. Discutiremos também 
acerca de outros impactos. Nós estamos discutindo um só assunto, que 
é polêmico, mas, nessa revisão do plano de manejo, nós temos que rever 
vários outros pontos relacionados ao turismo, para que, de fato, consiga-
mos convergir a questão do turismo sustentável, do turismo como uma 
forma de conservação, de preservação e de geração de emprego e renda. 

Então, estamos dispostos e disponíveis para discutir junto com o 
chefe do parque e a comunidade turística local. Estamos aqui, em âm-
bito nacional, com a ICMBio, com o MMA, com o Sebrae nacional e a 
Embratur, trabalhando também a questão da promoção internacional e 
construindo esse plano de ação. Provavelmente, no próximo mês, já co-
meçaremos, talvez, visitas a esses parques para realizar esses diagnósti-
cos e, a partir desses diagnósticos, revisar o plano de ação e começaremos 
a efetivá-los com ações de curto prazo até a Copa do Mundo e, de longo 
prazo, até 2020, provavelmente.
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Então, essas são as considerações. Ficamos à disposição no Ministé-
rio do Turismo para eventuais dúvidas. Ficarei aqui. Poderemos depois 
deixar o nosso contato para outras dúvidas que poderão ocorrer.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Romário) – Muito obrigado, Sr. 
Wilken. Eu gostaria só de fazer um pedido: se é possível que esta Co-
missão acompanhe esse grupo de revisão do plano. 

O SR. WILKEN SOUTO – Claro, claro.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Romário) – Será um prazer. 
Passo agora a palavra, para as suas considerações finais e respostas, 

ao Sr. Jorge Luiz Pegoraro.
O SR. JORGE LUIZ PEGORARO – Obrigado, deputado Romário. 
A pergunta que foi a mim dirigida é sobre a questão social da cida-

de, principalmente com relação à entrada desses profissionais no Parque 
Nacional do Iguaçu. Realmente, nós vemos a questão da conservação 
ambiental com a questão da realização de trabalhos profissionais dentro 
da unidade de conservação. Realmente, haverá prejuízos, sim, de ordem 
social. Haverá prejuízos na questão de empregos e na questão de deslo-
camento desses profissionais no interior do Parque Nacional. 

O turismo, nós sabemos que trabalha muito com prazos muito lon-
gos. Hoje nós estamos falando aqui da Copa do Mundo de 2014, das 
Olimpíadas de 2016, mas as agências de turismo profissionais que tra-
balham com essa atividade já estão vendendo os pacotes para esses even-
tos. Então, nós estamos aqui esperando chegar esse momento no Brasil. 
Nós, ali no Parque Nacional, temos a gestão e estamos esperando esses 
turistas chegarem, mas os profissionais de turismo já estão comerciali-
zando a tempo e vendem esses pacotes com um ano, dois anos de ante-
cedência. Então, nessa questão, o prazo é muito importante. 

Nós temos esse apoio do Ministério do Turismo, da Câmara dos 
Deputados, da Fundação PTI, que já temos lá em Foz de Iguaçu. É muito 
importante para debater e dialogar melhor esse assunto. Realmente, a 
classe trabalhadora, quem trabalha com turismo, os profissionais guias 
de turismo, os motoristas, os proprietários de agência, os taxistas, real-
mente, serão prejudicados, porque o fato de eles adentrarem 12 quilô-
metros no Parque Nacional do Iguaçu – esse é o tamanho da rodovia lá 
dentro do Parque, do Centro de Visitantes até a Estação Porto Canoas, 
passando pelas Cataratas do Iguaçu – faz realmente um diferencial para 
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essa atividade. Ela agrega um valor à corrida do táxi, a essa agência de 
turismo, ao trabalho do guia de turismo.

Deputado, falou-se da questão do transporte. A partir do ano 2000, 
começou a operação da concessionária privada dentro do Parque Nacio-
nal do Iguaçu e todos esses veículos particulares que entravam no par-
que foram proibidos. Então, hoje, 80% de todos os turistas que entram no 
Parque Nacional do Iguaçu o fazem pelo sistema concessionado, e 20% é 
referente hoje às agências de turismo de Foz do Iguaçu e aos taxistas de 
Foz. Então, de cada dez veículos particulares – vamos dizer assim – que 
entravam no parque, eles não entram mais. Entram apenas hoje dois ve-
ículos no sistema privativo, que é o sistema operado por essas agências.

Nós trabalhamos com o plano de manejo de 2000. Se o plano de ma-
nejo é de 2000 e a concessionária começou a operar o sistema de turis-
mo a partir de 2000, por que, agora, em 2012, no ano passado, se fechou 
o parque para esses veículos? Em função dessa demanda judicial, em 
função de uma ação de que o próprio Ministério Público Federal é autor 
também, o Parque Nacional tomou essa medida de fechamento para es-
ses veículos de turismo. O presidente do Instituto Chico Mendes, então, 
baixou essa Portaria nº 163, dando esse prazo, até 29 de dezembro, para 
a continuidade da entrada desses veículos, mas com essa condição de se 
fazer um estudo, que foi o que a Dra. Giovanna comentou. 

Então, é muito importante, nesses meses que faltam agora, até o fi-
nal do ano, que haja realmente um empenho do próprio Ministério do 
Turismo, do próprio Ministério do Meio Ambiente, do ICMBio e desta 
Casa também – não é, Professor Sérgio? –, no sentido de que colaborem 
com esses estudos, deem sugestões, analisem a situação. 

Só também comentando o que disse a nossa colega Thaísa, que é tam-
bém conselheira do parque: o senhor viu, presidente, que há um con-
senso com relação à gestão do Parque Nacional do Iguaçu. O trabalho 
está sendo bem executado. Precisamos melhorar alguns detalhes. Isso é 
passível de se fazer. Gostaria de dizer o que a Thaísa mencionou: hoje, é 
uma nova fórmula que o PTI vem implantando. O PTI tem poucos anos 
de atuação em Foz de Iguaçu, mas efetivamente, na área de turismo, 
tem menos anos. É de 2007. Então, desde 1998, foi feito esse contrato 
com a concessionária do Parque Nacional do Iguaçu, que vem executan-
do o seu serviço. Ela tem um prazo, até 2020, pelo contrato. Então, nós 
temos também que respeitar esses prazos com relação ao contrato com a 
empresa concessionária, mas nada disso impede de discutirmos já uma 
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nova fórmula, um novo modelo de gestão do parque, inclusive aprovei-
tando o diálogo que temos na cidade através do Conselho Consultivo do 
Parque Nacional.

Obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Romário) – Deputado Assis do 

Couto.
O SR. DEPUTADO ASSIS DO COUTO – Para esclarecer, para ficar 

mais claro aqui. Acho que é uma questão pertinente, deputado Sérgio, 
V.Exa. que solicitou esta audiência pública. Eu gostaria de ouvir do Pego-
raro “sim” ou “não”. É fácil dizer hoje que a decisão é judicial, que eles to-
maram a decisão judicial. No entanto – e aí eu queria a sua confirmação –, 
a decisão judicial é baseada em quê? Numa lei que nós fizemos aqui – e 
nós não fizemos lei proibindo a circulação dos táxis, não joguem nas cos-
tas dos deputados; não há uma lei –, ou então o Judiciário age em cima do 
plano de manejo. Portanto, não podemos culpar o magistrado. Ele está 
apenas executando algo que cabe a ele executar, para não ser omisso. 

A confirmação que eu quero é a seguinte: a ação judicial que pediu 
o fechamento foi baseada numa decisão da gestão do Parque Nacional, 
cuja gestão fez um plano de manejo que pedia o fechamento para táxis 
e vans? É isso?

O SR. JORGE LUIZ PEGORARO – Não é a gestão do parque que 
faz o plano de manejo, é a gestão do instituto. Hoje, é o Instituto Chico 
Mendes. Na época, em 2000, quem fez o plano de manejo foi o Ibama, 
que é o nosso órgão mãe, digamos assim, do Instituto Chico Mendes, 
que tem seis anos, completando neste ano. 

Então, o Instituto faz o plano de manejo, ouvida a sociedade, ouvidos 
os pesquisadores envolvidos, que são chamados a apoiar, que têm traba-
lhos publicados naquela área, e o gestor do Parque Nacional do Iguaçu 
ou o gestor de uma unidade de conservação tem que aplicar o que diz o 
plano de manejo do parque. Então, o plano de manejo do parque que foi 
feito em 2000, como nós falamos, prevê um sistema único de transporte 
dentro do Parque Nacional de Iguaçu e não permite a entrada de veícu-
los particulares ou privados, como é feito até hoje.

O SR. DEPUTADO ASSIS DO COUTO – A confirmação que eu 
queria, Pegoraro, é a seguinte: essa determinação não é da justiça e não 
é do Legislativo?

O SR. JORGE LUIZ PEGORARO – É do plano de manejo.
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O SR. DEPUTADO ASSIS DO COUTO – É do plano de manejo do 
parque. Isso tem que ficar claro, porque é uma questão importante.

O SR. JORGE LUIZ PEGORARO – É do Executivo.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Romário) – Sr. Pegoraro, dentro do 

que o deputado está perguntando, eu também gostaria de fazer uma 
pergunta: o senhor, como chefe do Parque Nacional de Iguaçu, também 
concorda com isso, com esse plano de manejo?

O SR. JORGE LUIZ PEGORARO – Sim, eu concordo, porque o plano 
de manejo tem que ser aplicado. É o plano que temos atualmente. 

O SR. PRESIDENTE (Deputado Romário) – Em outras palavras: o 
senhor entende também que as vans e os táxis são prejudiciais para os 
parques?

O SR. JORGE LUIZ PEGORARO – Nós precisamos fazer, deputado, 
a atualização do plano de manejo. Nós temos hoje um plano de manejo 
com mais de 10 anos e, como falou a nossa diretora, ele precisa ser atua-
lizado. Nós fazemos uma monitoria desse plano de manejo. 

Então, o que o parque deveria fazer – e isso está documentado dentro 
do processo que está aqui, no Instituto Chico Mendes, como recomen-
dação – era trabalhar com cotas de veículos e diminuir a entrada de 
veículos no Parque Nacional do Iguaçu gradativamente, até se atingir 
um momento, digamos assim, ideal para o parque. 

Então, num primeiro momento, era para termos o trabalho da em-
presa concessionária com a atividade paralela dos agentes de turismo. E 
aí sim, esperando os estudos necessários para se dizer qual era a solução 
real e ideal para o Parque Nacional. 

O SR. PRESIDENTE (Deputado Romário) – Entendi. Vou fazer uma 
outra pergunta, mas não sei se o senhor poderá respondê-la: esse plano 
de manejo estará pronto até 29 de dezembro? Esse novo?

O SR. JORGE LUIZ PEGORARO – O plano de manejo não. Ele não 
estará pronto. A revisão... 

O SR. PRESIDENTE (Deputado Romário) – O estudo...
O SR. JORGE LUIZ PEGORARO – O estudo que está previsto na 

portaria.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Romário) – Mas por que uma data 

de 29 de dezembro para que essas vans e esses táxis parem de trabalhar? 
O porquê?
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O senhor deve concordar comigo que isso será em pleno verão, o mo-
mento em que esses trabalhadores mais têm a oportunidade de ganhar 
o seu pão de cada dia. 

O SR. JORGE LUIZ PEGORARO – Exatamente. Eu não posso res-
ponder, deputado Romário, em função de que o presidente do ICMBio 
assinou essa portaria dando esse prazo de 29 de dezembro. 

Como eu falei anteriormente, o prazo é muito importante. E é impor-
tante para que se avise o mercado, inclusive para que sejam capacitadas 
essas pessoas, esses motoristas que podem ficar sem esse emprego, en-
fim, para que se trabalhe em uma capacitação ou uma decisão para que 
se prolongue um pouco mais essa situação. 

Mas o Instituto Chico Mendes tem total autonomia em relação a essa 
questão do plano de manejo, e esse prazo foi dado pelo presidente do 
ICMBio nessa Portaria nº 163. E nós temos que respeitá-la.

O SR. DEPUTADO ASSIS DO COUTO – Na linha de raciocínio do 
deputado Romário, estamos aqui insistindo porque é importante sair-
mos daqui com um pouco de clareza. O custo de uma audiência pública 
como esta aqui é alto. Mas, ainda insistindo: então, a portaria não foi 
feita com um prazo prevendo revisão do plano de manejo, mas sim a 
readaptação dos trabalhadores do setor?

O SR. JORGE LUIZ PEGORARO – Sim. Sim. 
O SR. DEPUTADO ASSIS DO COUTO – É mais grave porque, ao 

que se percebe, quando da portaria não havia desejo do órgão, ICMBio, 
de rever o plano de manejo, mas sim de readaptar os trabalhadores para 
outra área. É isso o que se percebe. 

O SR. JORGE LUIZ PEGORARO – Veja bem, deputado Assis do Cou-
to – permita-me, deputado Romário –, no acordo judicial estabelecido 
pela Justiça Federal em Foz do Iguaçu, acordo que todos assinamos, o 
próprio Instituto Chico Mendes assinou, assim como as entidades aqui 
presentes, foi colocado um prazo de seis meses, que venceu exatamente 
no dia 1º de março. Esse prazo de seis meses foi dado no sentido de que 
o Instituto Chico Mendes teria que fazer a revisão do plano de manejo 
nesse item específico do transporte de turistas dentro do parque pelo 
sistema das operadoras. Portanto, já foi dado esse prazo para o Insti-
tuto Chico Mendes. O Instituto estudou a questão e decidiu manter o 
que está hoje no plano de manejo atual, ou seja, esse plano de manejo 
de 2000. E isso foi configurado nessa Portaria nº 163, que diz em seu 
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art. 1º o seguinte: “Ficam mantidas as normas e condições de entrada e 
circulação de veículos no interior do parque, de acordo com as condições 
estabelecidas nesta portaria.”

O SR. DEPUTADO ASSIS DO COUTO – Essa é uma revisão do pla-
no de manejo? É legítima, na tua concepção, essa revisão?

O SR. JORGE LUIZ PEGORARO – É uma decisão do Instituto Chico 
Mendes de atender...

O SR. DEPUTADO ASSIS DO COUTO – De não fazer a revisão. 
O SR. JORGE LUIZ PEGORARO – Sim, de não fazer a revisão. E 

atendeu ao pleito do acordo judicial. Mas isso não é uma revisão do pla-
no de manejo. 

O SR. PRESIDENTE (Deputado Romário) – Eu queria fazer uma per-
gunta ao senhor, representando aqui o Ministério do Turismo: onde entra, 
no caso específico, o Ministério do Turismo nesse problema que estamos 
aqui debatendo? Ou seja, se as vans e os táxis não prejudicam, não fazem 
nenhum tipo de dano ao meio ambiente, por que proibir a circulação de 
vans e táxis e optar por um transporte único? Eu só queria entender. 

O SR. WILKEN SOUTO – O.k., sobre a questão do transporte único, 
acho que ficou bem claro ali. O Jorge, chefe do parque, deixou muito 
claro que isso é o que está no plano de manejo. É o que está posto lá. O 
que está posto agora – e vou responder ao deputado Romário – é essa 
mudança do plano de manejo para a autorização desses veículos. Se não 
há um impacto ambiental, social ou econômico, isso nem o chefe do 
parque consegue responder, nem eu consigo responder ainda, porque 
não houve esse estudo determinado pela Portaria nº 163. É necessário 
que se faça esse estudo para termos essa resposta. O que temos hoje 
são conhecimentos empíricos e opiniões diversas em relação a isso. E a 
gente percebe aqui que a maioria das opiniões são a favor. E vocês estão 
relatando que não há esse impacto. Mas, tecnicamente falando – e foi o 
que a diretora Giovanna colocou –, não há um estudo comprovando que 
não há esse impacto. O que essa portaria traz é que se faça um estudo, 
comprove-se isso, para que o plano seja revisado.

Agora, em relação ao prazo, dia 29, é necessário que se faça, de fato, 
uma articulação com o ICMBio, para que esse estudo possa sair o mais 
breve possível. E aí podem V.Exas. contar com a nossa participação nes-
sa articulação e a participação do Ministro do Turismo e do secretário 
Vinícius Lummertz também, para que a gente consiga elaborar de uma 
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forma mais rápida e contribuir dentro desta discussão para que o estudo 
saia mais rápido e que a gente possa possibilitar que essa revisão venha 
com essa alteração ou não, com base no que o estudo trouxer. 

O SR. PRESIDENTE (Deputado Romário) – Muito obrigado, Sr. 
Wilken. 

O SR. SIDNEI DOS REIS – Sr. Presidente, eu gostaria de fazer um 
comentário. 

O SR. PRESIDENTE (Deputado Romário) – Por favor. 
O SR. SIDNEI DOS REIS – Foi dado um prazo, como disse o chefe do 

parque, e o ICMBio não demonstrou interesse em revisar e autorizar a 
entrada dos veículos. Já ficou bem claro que o ICMBio não tem interesse 
nenhum na participação da comunidade ou do trade turístico no Parque 
Nacional do Iguaçu.

Temos que ser objetivos: na revisão do plano de manejo não há 
interesse. 

Eu, como conselheiro do Parque Nacional do Iguaçu, digo isso por 
experiência, porque trabalhamos meses em cima de um documento que 
contemplasse as duas partes e o encaminhamos ao ICMBio em Brasília, 
através do chefe do Parque Nacional do Iguaçu. E o ICMBio simples-
mente desconsiderou todo o trabalho que fizemos e nem resposta ao 
Conselho deu; simplesmente publicou a portaria dizendo que o trans-
porte só iria entrar até 29 de dezembro. 

Então, se desta audiência não sair um documento solicitando ao 
ICMBio que reveja a decisão e o posicionamento, não vai alterar em 
nada e não vai ter valido de nada esta audiência. 

O SR. PRESIDENTE (Deputado Romário) – Sr. Sidnei, por parte da 
nossa Comissão, pode ter certeza que a gente encaminhará um docu-
mento através do deputado Professor Sérgio. 

E espero também – e faço esse pedido – que o próprio Ministério 
também possa encaminhar um documento, no mínimo, perguntando o 
que entende o ICMBio sobre a possibilidade de, no mínimo, postergar 
essa data de 29 de dezembro, para que as coisas sejam resolvidas.

O SR. WILKEN SOUTO – O.k., pode contar com a nossa partici-
pação. Só acho que, talvez, seja um pouco forte a expressão de que não 
existe nenhum interesse do ICMBio em relação a isso. Infelizmente o 
ICMBio não está mais presente, mas posso dizer, pelo nosso diálogo 
durante esse grupo de trabalho e com essa nova gestão – porque no 
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ICMBio houve uma transição recente, nos últimos dois meses, e a Gio-
vanna é fruto dessa transição, está chegando agora como diretora –, 
que existe um diálogo muito próximo em prol da atividade turística, da 
abertura, da qualificação e da facilitação do consumo turístico nesses 
parques.

Então, penso que existe, sim, hoje uma mudança de comportamento 
ou até de postura do órgão. E aí pode contar com a gente sim, oficial-
mente, dentro desse grupo de trabalho também, para tentar otimizar 
essa discussão, e o mais breve possível.

O SR. SIDNEI DOS REIS – Com todo respeito à Dra. Giovanna, dire-
tora de criação e manejo, à pessoa dela e o que foi por ela colocado aqui, 
sabemos que não é dela a decisão final. Ela mesma colocou isso. Isso é 
claro e evidente. 

Mas não vamos mais fazer manifestação de fechar o parque, como já 
fizemos, porque é muito desgastante para a imagem do destino turísti-
co, enfim, para a nossa imagem. 

Foi feita uma pergunta aqui que ficou sem resposta, e eu gostaria 
que fosse repetida ao chefe do Parque Nacional do Iguaçu: “O plano de 
manejo é cumprido ou só esse item do transporte foi descumprido nesses 
13 anos?” Pelo que sabemos, muita coisa é descumprida no plano de ma-
nejo, 80% a 90% do plano de manejo são descumpridos. Por que só esse 
item tem que ser cumprido agora então?

O SR. PRESIDENTE (Deputado Romário) – Por favor, Sr. Jorge. 
O SR. JORGE LUIZ PEGORARO – Vamos tentar responder. O plano 

de manejo é um documento técnico. O plano de manejo de um parque 
nacional seria como um plano diretor para o prefeito de uma cidade. Ele 
estabelece o zoneamento, como já explicou a Dra. Giovanna no início de 
sua fala. E o chefe do parque tem que se pautar em cima desse plano de 
manejo. Ele seria o ideal para aquela unidade de conservação. Foi pen-
sado um regramento, um conjunto de regras e de ideias postas no papel 
para serem cumpridas. 

Então, ali, por exemplo, diz – respondendo a pergunta do Sidnei – 
que o Parque Nacional do Iguaçu tem que ter 14 funcionários para tocar 
o posto de informação localizado no município de Céu Azul, onde te-
mos uma pequena subsede – eu tenho 1 funcionário. 

Então, é lógico que muita coisa está colocada no plano de manejo. E o 
plano de manejo é bastante extenso, pois tem quatro volumes e cerca de 
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mil páginas. E eu considero que, hoje, cerca de 70% do plano de manejo 
do Parque Nacional do Iguaçu é cumprido em sua íntegra. Mas eu falo 
como chefe do parque que é impossível cumprir o plano de manejo em 
sua totalidade, porque ali se está expressando um ideal para a institui-
ção, como, por exemplo, o que se prevê quanto ao repasse financeiro, 
que pode chegar a até 50% do valor arrecadado no parque; hoje, porém, 
cerca de 20% é repassado ao próprio parque. 

Então, em razão da dificuldade de pessoal, de recursos financeiros e 
equipamentos, enfim, uma série de situações é recomendada pelo plano 
de manejo para que se cumpra, mas infelizmente não temos os meios 
para cumprir o plano de manejo totalmente. 

O SR. PRESIDENTE (Deputado Romário) – Muito bem, Sr. Jorge.
Antes de finalizar, queria dar uma opinião: para que tenha valido a 

pena esta audiência pública, acho que poderíamos formar um grupo de 
trabalho com um representante do Ministério do Turismo, do ICMBio, 
o senhor e um representante do próprio parque. 

E eu nomeio aqui, antecipadamente, representantes de nossa Comis-
são de Turismo e Desporto – o deputado Professor Sérgio e o deputado 
Assis do Couto –, que representarão também a Câmara dos Deputados. 
Devemos ter também membros do Judiciário para que a gente possa 
chegar a uma conclusão que seja interessante, principalmente para que 
esses trabalhadores não percam seus empregos, o que é importante para 
seus familiares também. 

Agradeço a presença dos expositores. Com certeza, foram bastante 
esclarecedoras suas respostas, suas manifestações. 

Para encerrar, agradeço aos Srs. Deputados e Sras. Deputadas e aos 
demais presentes que contribuíram para o êxito desta reunião.

Antes ainda de encerrar esta reunião de audiência pública, convido 
a todos para o seminário Desafios da Aviação Civil no Brasil, a realizar-
-se amanhã, quarta-feira, 22 de maio, às 9 horas, no Auditório Nereu 
Ramos, assim como para a reunião ordinária deliberativa também ama-
nhã, às 14 horas, no Plenário 5.

Está encerrada esta reunião de audiência pública. 
Muito obrigado por tudo. 
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