ATA
DA 14ª
REUNIÃO
EXTRORDINÁRIA DO
FÓRUM
DE
DESENVOLVIMENTO TURÍSTICO DO ESTADO DO PARÁ – FOMENTUR

No dia 05 de abril de 2010, às dez horas e vinte e cinco minutos (10hs25min), no
auditório da Companhia Paraense de Turismo, teve início a 14ª Reunião Extraordinária
do Fórum de Desenvolvimento Turístico do Estado do Pará – Fomentur. O Presidente,
Sr. Luiz Souto, saudou a todos os presentes e, em seguida, solicitou a dispensa da leitura
das atas da 48ª e 51ª Reunião Ordinária, já que estas foram disponibilizadas com
antecedência aos integrantes do Fórum. Assim, colocou-as em discussão e, como não
houve quem quisesse discuti-las, o Presidente declarou-as aprovadas. Em seguida, o
Presidente fez a leitura da pauta: 1 - Marca – “Pará: A Obra Prima da Amazônia”; 2 Verba Descentralizada Internacional; 3 - Encaminhamentos referentes à FITA 2010.
Dando prosseguimento, o Presidente passou a palavra a Diretora de Fomento da Paratur,
Sra. Conceição Silva da Silva, informando que ocorreu no dia 31.03.10, uma reunião na
Abav para tratar da FITA 2010, com as Câmaras de Comercialização e Segmentação.
Ficando definido, que o trade não participará do evento, mas a Paratur deverá realizar a
feira, em função de compromissos já assumidos. Em ato contínuo, a Sra. Rose Larrat,
Presidente da ABAV, ressaltou que o trade não é contra a realização do evento, mas sim
da maneira desorganizada e sem o tempo hábil necessário para a sua realização. Em
seguida, o Sr. Álvaro do Espírito Santo, representante da UFPA, em nome dos demais
integrantes das Câmaras que participaram da reunião sobre a FITA 2010, informou que
a argumentação da Paratur é no sentido de que o evento terá que ser realizado, pois
representa um evento de comercialização que marca o território da Amazônia e,
também, já existem acordos firmados, como por exemplo, o esforço da equipe técnica
da Paratur para conseguir a aprovação de uma emenda parlamentar. A Sra. Rose Larrat
reforçou a argumentação de que o trade não é contra a realização da FITA, apenas não
concorda com a realização na data que está prevista, pois acredita que pode haver uma
perda de qualidade, devido ao pouco tempo de sua preparação. Foram abordados,
também, os seguintes pontos: não há garantia do orçamento para a Feira; a falta de
prioridade, por parte do Governo e a ausência do processo licitatório, pois o Hangar que
fará o evento. Por fim, falou do fato da Governadora colocar na Presidência da Paratur,
um partido político que não tem ligação com a área do turismo. Em ato contínuo, a Sra.
Conceição Silva informou que respeita a decisão do trade, mas a Paratur fará a FITA.
Em seguida, os membros presentes votaram a favor ou contra a realização da feira. Os
votos dos membros são os seguintes: 1 – Rose Larrat (ABAV), contra; 2- Francisco
Rocha (ABBTURr), contra; 3 – Nilton Guedes (ABRAJET), absteve, pois lamenta que
o turismo tenha chegado a esse ponto; 4 – Ricardo Cardoso (ABRASEL), votou a
favor. O Sr. Ricardo falou da importância de se começar a lutar a favor do turismo; 5 –
João Júlio (BASA), a favor; 6 – Gabriel Peixoto (BELEMTUR), a favor; 7 – Érika
Miguel (Câmara Sócio-econômico), votou a favor; 8 – Luiz Otávio (FACIAPA),
absteve; 9 – Izabel Pantoja (FAMEP), a favor; 10 – Ana Cláudia Silva (Museu Emílio
Goeldi), absteve; 11 – Luiz Souto (Presidente da PARATUR), a favor. O Presidente
pediu que todos ficassem tranquilos, pois o recurso da FITA está garantido, ressaltando
que talvez não seja o ideal, mas o evento tem que ser realizado. Por fim, falou que está a
disposição para contribuir no que se fizer necessário; 12 – Major Rosenildo Modesto
(Polícia Militar), a favor; 13 – Josilene Casseb (Amazônia Atlântica), a favor; 14 – João
Lima (Pólo Marajó), votou a favor. O Presidente do Polo ressaltou que o problema do
turismo não é recente e, que o posicionamento do trade veio tardio. Na sua opinião, as
manifestações deveriam ter ocorrido no período em que a Sra. Conceição Silva da Silva

esteve como Presidente Interina, para que a mesma fosse mantida no cargo da
Presidência. Encerrado as considerações, votou a favor; 15 – Joacyr Rocha (Sindetur),
votou contra. Em justificativa, o mesmo reafirmou que não é contra a realização da
FITA, apenas reforça a argumentação da Sra. Rose Larrat de que o evento deveria ter
sido planejado com antecedência; 16 – Álvaro do Espiríto Santo (Ufpa), votou contra;
17 – Guilherme Bacellar (Caixa Econômica Federal), a favor; 18 – Wilma Fernandes
(SECULT), a favor; 19 – Ivaldo das Dores (SEDECT), a favor; 20 – Manoel Cristino
(SEMA), a favor; 21 - Fabio Romero (SINGTUR), contra. Em justificativa, o mesmo
informou que o sindicato não participará da FITA, mas os profissionais vinculados ao
referido sindicato, estarão liberados para trabalhar no evento. Em seguida, a Sra.
Conceição informou o resultado da votação, sendo 13 votos a favor da realização, 5
contra e 3 abstenções. Em seguida, a Sra. Jacqueline Alves, Gerente Geral de
Marketing da Paratur, ressaltou que a feira é internacional e não nacional; concordou
que o tempo para sua realização não é o ideal, mas a participação dos empresários seria
importante. Em ato contínuo, o Sr. Álvaro do Espírito Santo ressaltou que o fato dos
empresários não participarem da feira, sinaliza um grande risco com relação ao
investimento. Dando prosseguimento, a Sra. Rose Larrat destacou que o Pará não se faz
presente nos eventos, em função de não ter verba. A mesma enfatizou que não tem nada
contra o Presidente da Paratur, Luiz Souto, mas que é a favor do desenvolvimento do
turismo no Estado. A Sra. Conceição Silva informou que o assunto da FITA foi
encerrado com a votação e falou que a PARATUR respeita a decisão do trade.
Prosseguiu informando que a Companhia conduzirá os recursos que serão usados na
feira, com clareza e transparência, como sempre foi. Por fim, comprometeu-se a levar
ao conhecimento de todos qualquer assunto que seja sobre repasse de recursos. Em
seguida, o Sr. João Lima, Presidente do Pólo Marajó, perguntou se ocorreu a reunião
que estava agenda entre o trade e o presidente Paratur. A Sra. Conceição Silva informou
que não houve a reunião que trataria da temática a ser abordada com a Governadora. A
Sra. Rose Larrat informou que não houve consenso entre as partes, o que impossibilitou
a realização da reunião. Ficando definido que o Fórum se reunirá com o Presidente da
Paratur, para discutir a pauta da reunião com a Governadora. Em ato contínuo, a Sra.
Maria de Belém Goméz, Gerente de Assuntos Internacionais da Paratur, observou que o
Fórum tem recebido poucas propostas concretas. A Gerente fez uma breve explanação
sobre a Verba Descentralizada Internacional 2010, referente ao Programa “Brasil:
Destino Turístico Internacional”. O programa é para a promoção e divulgação do Brasil
no exterior, orientado pelo Plano Aquarela - Marketing Turístico Internacional do Brasil
(Mercados norte-americano; europeu; latino-americano e outros), com o objetivo de
aumentar o fluxo, o gasto médio e o tempo médio de permanência de turistas
estrangeiros no país. A Verba destinada ao Estado do Pará é: R$-452.508,29
(Quatrocentos e cinquenta e dois mil, quinhentos e oito reais e vinte e nove centavos),
sendo R$-45.250,83 (Quarenta e cinco mil, duzentos e cinquenta reais e oitenta e três
centavos) como contrapartida estadual e R$- 407.257,46 (Quatrocentos e sete mil,
duzentos e cinquenta e sete reais e quarenta e seis centavos) como repasse de recurso
federal. As ações propostas são as seguintes: - Anúncio nas edições internacionais da
Revista Folha do Turismo, referentes às Feiras Top Resa (França), WTM (Londres) e
FIT (Buenos Aires), nos idiomas correspondentes: francês, inglês e espanhol, com
tiragem média de 15.000 exemplares, por edição; - Anúncio na Air France Magazine
(revista de bordo da Air France/KLM), nos idiomas francês e inglês, com tiragem de
390.271 exemplares; - Anúncio na Arc En Ciel (revista de bordo da Air Caraibes), nos
idiomas português e francês, com tiragem de 300.000 exemplares; - Campanha na TV
RFO, com exibição na Guiana Francesa, em Guadalupe e na Martinica, com spots em

francês e período de exibição de 01 semana; - Produção de 10 unidades de fotografias
humanizadas para completar o Banco de Imagens; - Produção de 2.000 unidades de
pulseira pen drive 2GB personalizado, contendo 70 fotografias e Manual de vendas do
produto turístico paraense, nos idiomas português, inglês, italiano, espanhol, francês,
mandarim e alemão; - Realização de Famtur. Em seguida, a Gerente abriu espaço para
os questionamentos. Em ato contínuo, o Sr. Álvaro do Espírito Santo perguntou quais os
eventos que a Paratur participará no ano de 2010. Em resposta, a Gerente informou que
os eventos são: Caiena, na Guiana Francesa e Top Resa, na França, mas disse que a
verba descentraliza não poderá ser usada para tais eventos. Em ato contínuo, o
Presidente passou a palavra ao Sr. João Vital, Secretário Adjunto da SECOM, que
informou da sua participando na reunião para colher sugestões sobre a logomarca “Pará:
A Obra Prima da Amazônia”. Em seguida, o Sr. Fabio Romero ressaltou que não era
para criar outra logomarca, mas resgatar a que já existia, sugerindo que todos os
produtos que saíssem do Pará tivessem a logomarca. Ressaltou, também, que as fotos do
Estado que serão divulgadas nos aeroportos, não contemplam a imagem de Nossa
Senhora de Nazaré. O Secretário-Adjunto informou que foi solicitada a reformulação da
logomarca, considerando a que fosse mais apropriada. A Sra. Wilma Fernandes,
representante da SECULT, informou que foi deliberado que resgatasse a logomarca
antiga, e não que a reformulasse. Em ato contínuo, o Sr. Álvaro do Espírito Santo
sugeriu que fossem elaboradas outras opções da logomarca. A Sra. Jacqueline Alves
sugeriu que fossem criados ícones de imagem, por pólo. Em ato contínuo, a Sra. Izabel
Pantoja, representante da FAMEP, concordou com a sugestão da Gerente. Em seguida, o
Sr. Luiz Otávio, representante da FACIAPA, sugeriu que fossem incluídos os nossos
rios (bacia Hidrografica) e as artes marajoara e tapajônica, no lugar dos azulejos
portugueses e cesta de palha. O Secretário-Adjunto comprometeu-se a apresentar outras
opções da logomarca. Em ato contínuo, o Sr. Manoel Cristino informou sobre o Decreto
de Nº 2.211, de 30 de março de 2010, que cria o “Refúgio de vida silvestre Metrópole
da Amazônia, nos municípios de Ananindeua, Benevides, Marituba e Santa Izabel do
Pará e dá outras providências”. O Sr. Cristino informou da necessidade do Fórum ficar
atento, pois será criado o Conselho Consultivo do Refúgio de Vida Silvestre Metrópole
da Amazônia, a ser constituído por representantes de órgãos públicos e de organizações
da sociedade civil, adotando as medidas necessárias à sua efetiva proteção e
implantação. O Sr. Álvaro do Espírito Santo ressaltou que o FOMENTUR contribuiu
para que o decreto tornasse viável, sugerindo que o grupo de trabalho que fora formado
no Fórum, à época, fosse a base para o grupo que será formado futuramente. O Sr.
Manoel Cristino concordou e solicitou que a SEMA fosse incluída no grupo. Em
seguida, o Sr. Luis Flávio, representante da SEGOV e Coordenador da Câmara Sócioeconômico, informou que em nenhum momento a PARATUR solicitou recursos
financeiros para a realização da FITA 2010 e informou que o evento era tido como
prioridade. Dessa forma, a Governadora não tem como saber quanto é necessário para a
realização da feira, ressaltando que a feira já deveria ter sido negociada com
antecedência. Por fim, o Presidente falou que a reunião foi muito proveitosa, mesmo
não agradando a todos. A próxima reunião ocorrerá no dia 26.04.10, às 8h00, no
auditório da Paratur, e terá como pauta os seguintes temas: 1- Apresentação das ações de
turismo da Câmara Sócio-econômico; 2 – Apresentação do Salão de Turismo 2010; 3 –
Apresentação das ações desenvolvidas pelo GT, referente ao gerenciamento da imagem
do Estado do Pará. O Presidente agradeceu a presença de todos e encerrou a reunião às
treze horas e quatro minutos (13hs04min). Nada mais tendo a tratar, eu, Vivianne
Cavalcante Tavares, redigi a presente ata que, depois de lida e aprovada, será assinada
por todos.

