RELATÓRIO CIRCUNSTANCIADO 4ºTrimestre/2018 SOBRE AS EXECUÇÕES DA METAS DO EXERCÍCIO DE 2018 - CONTRATO DE GESTÃO 001/2017
Indicador Físico
Duração
Meta
Especificação
Status
Execução e comentários
Unidade
Qtde Início Término
1.1- Treinamento e capacitação da Equipe de Rh
da Arena;
1.2 - Elaborar Projeto social em conjunto com a
1.Recursos Humanos,
área de comunicação e cultura para
comunicação e cultura.
implementação na Arena.

2. Divulgação do
equipamento turistico.

3-Locações de espaços
para midias e
Publicidade (meta nº 8
de 2017 inclusa)

2.1 Visita institucional e comercial em Arenas
Multiuso, Fórum, Feiras e Eventos de setores
relacionados à atividade da Arena Guilherme
Paraense, abrangendo a indústria do Esporte,
Turismo e Entretenimento, para a divulgação do
equipamento.

3.1 Revisão do estudo, mapeamento e
precificação para comercialização de midias e
espaços publicitários nas áreas disponíveis na
Arena.
3.2 - Comercialização dos espaços publicitarios e
físicos disponiveis na arena.

Treinamento

institucional

comercial

02

04

7

jan/18

jan/18

jan/18

out/18

ago/18

dez/18

Concluido

Concluido

Foi contratado um profissional formado em Educação Física
para o cargo de Encarregado, e contratada uma Analista de
RH para elaborar treinamentos direcionados para cada
equipamento gerido pela Pará 2000 de acordo o seu perfil.
Projeto social já iniciado e em plena execução.

1)Participação no Fórum de eventos em São Paulo em
Abril/18.
2) Participação na Feira EBS em São Paulo com divulgação
da Arena no mês Jun/18.
3) visita à Arena Allianz Park Jun/18.
4) Em Agosto/18 participamos do Congresso e Feira de
esportes de aventura Abeta Summit 18 no Estado de Minas
Gerais.
5) Em Outubro/18
participamos com Estande na Feira Supernorte em Belém.
6) Em Novembro participamos do Festuris (Feira
Internacional do Turismo) em Gramado-RS.

3.1 Foi revisado todo trabalho de precificação elaborado pela
empresa de Consultoria, porém em decorrência do momento
econômico que restringiu totalmente os patrocínios em nível de
Brasil, ainda não foi possível a comercialização dos espaços para
mídia, apesar de estarmos constantemente visitando empresas
na busca de parcerias; Em Junho/18, nosso diretor de marketing
cumpriu agenda comercial em são paulo visitando empresas,
dentre as quais: Banco de Eventos, PlayCorp, MarkUp.com, Feira
de Franquias e Parmeggio, e o nosso gerente de novos negocios ,
esteve visitando a multinacional francesa Largadere também em
em andamento SP, além de em conjunto com o Diretor-Presidente voltamos a
visitar a Arena allianz park em SP para futuras parcerias. Quanto
as locações de Bares/lanchenetes da Arena (meta 3.1 de 2017),
optamos por locar juntamente no contrato de locação de cada
evento na Arena, inclusive atendendo demandas dos
organizadores de eventos. E finalmente sobre a possibilidade de
exploração própria de Alimentos e Bebidas, e também de
bilheteria (metas 9.1 e 9.2 de 2017) declinamos, por não ser
atividade fim da organização e para não concorrer com a inciativa
privada. Revisaremos esta Meta de acordo com a realidade para
o próximo exercício
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Parceria com federações e confederações
esportivas, setor público, e setor privado
especializado em organização de campeonatos
nacionais e internacionais, visando diversificar os
eventos, focando eventos esportivos, e
4-Ações Comerciais para consequentemente aumentando a agenda da
Arena.
captação de eventos.

5-Manutenções
necessarias

5.1- Manuntenção e melhoramento do sistema
de monitoramento noturno segurança por CFTV.
5.2-Instalação de gradil para fechamento de
acesso no entorno da arena dificultando o acesso
de meliantes e depósito de lixo.
5.4-Efetuar Manuntenções prediais corretivas
periodicas, pois trata-se de um equipamento de
grande porte e demanda de atenção
permanente.
5.5- Manuntenção do Paisagismo da arena.
5.6-Manuntenção dos aparelhos de ar
condicionado.
5.7-Manutenção do Grupo Gerador.
5.8-Manutenção elétricas na sub-estação
5.9- Manutenção de bombas hidráulicas e
motores elétricos.

parcerias

Operacional

01

01

jan/18

jan/18

dez/18

dez/18

Concluido

Concluido

Em parceria vem sendo realizado trabalho de prospecção
envolvendo o setor privado/público, confederações e
federações, resultando em varios eventos e agenda
importantes na Arena, tais como, UFC Belém; Campeonato
Brasileiro de futsal; Jogos da Seleção Brasileira de Voleibol
Masculino; Jogos da Seleção Brasileira de Voleibol
Feminino; Final do JEPS jogos estudantis estaduais;
Campeonato Sulamericano de Jujitsu. Finais do
Campeonato Paraense de Fut-sal. Visita do vice-presidente
do Clube de Regatas Flamengo com possíveis jogos na
Arena.
Concluida a manutenção e reposicionamento de câmeras e
ajuste de todo sistema CFTV da arena.
Construção de grades e portão para fechamento de acesso
no entorno da arena ,melhorando a segurança e evitando o
acumulo de lixo no local.
Temos efetuado diversas manutenções prediais tais como
pinturas internas e externas;substituições constantes de
lâmpadas queimadas; Manutenção do piso da arena;
manutenção dos banheiros com substituições de pias e
torneiras; tubulações do sistema de refrigeração rompidas,
etc...
Foram efetuadas diversas
manutenções, como por exemplo: Troca de peças no
sistema de ar-condicionado; Substituições de peças
desgastadas do grupo gerador ; Manutenção em todo o
sistema eletrico da sub-estação com reposição de peças
gastas. Manutenção das bombas hidraulicas e motores
elétricos. Foram realizados diversos plantios de mudas e
constantemente estamos substituindo gramas danificadas
por novas.
Portanto metas concluidas. Porém as
manutenções continuam em processo Sistemático.
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Construir no térreo da Arena (sob a
arquibancada), Banheiros Masculinos e
Femininos, pois o projeto original não previu, e
6-Investimentos em
infraestrutura da Arena. para atender os grandes eventos tem sido
alugado banheiros químicos e até em containners
(UFC).

7-Investimentos na
construção de
estacionamento
externo da Arena, para
atender demandas do
Mangueirinho e
Mangueirão.

Elaborar projeto para estacionamento e requerer
afetação de uma parte da área aos fundos da
Arena, através da Secretaria de Estado de
Turismo-SETUR.

Investimentos

Projeto

01

01

jan/18

jan/18

nov/18

dez/18

Concluido

Construção em andamento com previsão para concluir no
segundo semestre/18, pois demanda de construção de
infraestrutura para esgoto, hidráulica, elétrica e
acabamento diferenciado compatível com o padrão da
Arena.

Projeto inicial protocolado na SETUR no primeiro
semestre/18, que segundo informações da própria
Secretaria de Turismo, continua em andamento junto à
SEEL e SEAD para avaliação e possível aprovação. Por falta
de retorno da SETUR, declinaremos desta meta para o
próximo exercício e proporemos redução do valor de
em andamento
repasse mensal por parte do Governo do Estado,
considerando parte das reservas de recursos financeiros
realizadas para este projeto. Conforme orientações do
Conselho (na aprovação do Relatório), desde já solicitamos
aprovação desta justificativa pela comissão de avaliação da
SETUR.
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8 - Apoiar realização de
eventos Esportivos ,
Artistico e culturais.
Meta nº 6 de 2017
inclusa.

Apoiar eventos esportivos que possibilitem o
desenvolvimento das varias modalidade
existentes no nosso estado e a divulgação da
Arena, assim como eventos culturais para
descobertas de talentos paraenses , que
envolvam varias vertentes artisticas e culturais
como shows, dança e artes.

Eventos

12 meses

jan/18

dez/18

No 1º semestre de 2018, foram realizados diversos eventos
esportivos com detaque ao UFC que foi transmitido para 125
paises e 56 líguas, segundo o Globo Esporte; Amistoso de Futsal;
Liga Nacional de futsal que são televisionados, que tem apoio da
Pará 2000, Sulamericano de Jiu Jitsu, Finais da JOAPA, Finais das
Olimpíadas de Inverno da Sociedade-FASEPA e finais dos jogos
estudantis - JEPs. Também promovemos no inicio do ano um jogo
beneficiente com apoio da Federação Estadual de Futsal para
apoiar as vitimas da enchente de Paragominas em abril de 2018,
final do torneio "Bene aguiar". Adiamos o projeto de realização
de festival para 2019 em razão de termos priorizado
investimentos superior a R$100 mil em obras para atender as
Em andamento demandas da Arena (Gradil e Banheiros no Térreo), inclusive para
esse tipo de evento. No segundo semestre tivemos vários shows,
dentre eles em Ago/18: "O grande encontro" e também de
"Larissa Manoela". No 4° trimestre de 2018, tivemos os shows: Os
tribalistas, Zé Ramalho e Whindersson Nunes.
Realização de Eventos Esportivos: "Jogo Ronaldinho Futsal Tour".
Apoio ao esporte paraense e ação beneficente, tivemos as finais
do campeonato Paraense de Futsal, de varias faixas etárias com
doações de alimentos e binquedos para atender à comunidade
carente.Nno dia 24.12.18 procedemos as entregas às familias
imigrantes da Venezuela.

