ATA DA 18ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO FÓRUM DE
DESENVOLVIMENTO TURÍSTICO DO ESTADO DO PARÁFOMENTUR

No dia 07 de Maio de 2007, às 17h50, no auditório Carlos Rocque,
localizado na sede da Companhia Paraense de Turismo- PARATUR,
teve início a 18ª Reunião Ordinária do Fórum de Desenvolvimento
Turístico do Estado do Pará. Ao iniciar a reunião a presidente do
Fórum, Dra. Ann Pontes, colocou em votação a aprovação da ata da
2ª Reunião Extraordinária, sendo aprovada por unanimidade. A
presidente, nos informes, falou da sua participação no dia 13 de abril
de 2007 na 1ª Reunião do Convention Bureau da região do Tapajós.
A mesma sugeriu aos presentes que a presidente da EMBRATUR, a
Sra. Jeanine Pires, fosse convidada na próxima reunião do Fórum
para expor a 2ª Fase do Plano Aquarela. Seguindo nos informes,
registrou que a PARATUR , no FORNATUR, vai coordenar o sexto
eixo, que tratará da qualificação da gestão no planejamento
estratégico do Fórum, sendo criado na última reunião um Grupo de
Trabalho Parlamentar, que representará o FORNATUR junto ao
Congresso Nacional, a fim de estabelecer uma interlocução com os
parlamentares sobre as emendas: individuais, de bancada e de
comissão voltadas para o turismo. A PARATUR integrará esse
Grupo de Trabalho que também fará uma interlocução política junto
ao Governo Federal com os demais Ministérios. A presidente,
prosseguiu informando que no dia 27 de abril de 2007 participou da
plenária do Planejamento Territorial Participativo na cidade de
Tucuruí. Desde o dia 22 de abril de 2007 estas reuniões estão sendo
feitas em 12 regiões do Estado, e terão seu encerramento em junho.
A idéia é ouvir a população, na elaboração do Plano Plurianual. Em
seguida, a mesma falou aos membros do Fórum que é de
fundamental importância estimularem suas entidades e órgãos para
estarem presentes nestas plenárias, para que o turismo surja como
uma atividade econômica que mereça um aporte maior de recursos
por parte do Governo do Estado. Em seguida, a senhora Jaqueline

Alves – Diretoria de Marketing da PARATUR , iniciou a
apresentação das Estratégicas de Marketing para o Ano de 2007,
onde falou sobre os objetivos, as metas a serem alcançadas e quais
ações serão implementadas. Uma das ações de marketing que mais
repercutiu foi a mídia compartilhada entre o poder público e a
iniciativa privada. Em seguida, o senhor Ruy Martini- ABAV
ressaltou que esse ponto é o grande responsável pelo sucesso ou
insucesso nos resultados do setor turístico, principalmente, de lazer.
Segundo o Sr. Ruy Martini, a mídia compartilhada é importante, é
fundamental, é o caminho.O senhor, Álvaro do Espírito Santo
parabenizou a apresentação da Diretora de Marketing, e perguntou
se há uma data fechada para a realização da Expotur. Em resposta, a
senhora Jacqueline Alves- Diretora de Marketing informou que
ainda não há data definida para a realização da referida exposição.
Em ato continuo, a presidente colocou em votação a indicação da
Secretária Executiva do Fórum, sendo decidida por unanimidade que
a Diretora de Fomento da PARATUR, a Sra. Conceição Silva da
Silva, continuará a frente da Secretaria. Em seguida, a diretora
detalhou o Cronograma de Apresentação da Proposta de Turismo
elaborada pela PARATUR aos segmentos do turismo que atuam no
Estado. Em ato continuo, a presidente colocou em discussão a
Realização das Reuniões do FOMENTUR no interior, ficando
definido que a partir de 2008, de janeiro a junho, o FOMENTUR se
reunirá nos seis pólos do Estado, nas seguintes ordens: JaneiroBelém, Fevereiro- Marajó, Março- Tapajós, Abril- AmazôniaAtlântica, Maio - Araguaia Tocantins, Junho- Xingu. Em ato
continuo, o senhor Leonardo Condurú- Diretoria de Planejamento
da PARATUR apresentou as Ações para 2007 das áreas Finalísticas
como estava previsto na pauta. O senhor, Nelson Sanjad- Assessor
do Museu Emilio Goeldi apresentou o Programa de Revitalização
do Museu Paraense Emilio Goeldi e em seguida, comentou que a
proposta muda o conceito do Museu e o transforma num Bioparque,
procurando dar mais conforto para os animais. Ressaltou que a
reforma do aquário será
prioritária. Em seguida, finalizou
agradecendo o apoio da Paratur, junto ao Ministério do Turismo

pelo aporte de recursos no valor R$ de 250 mil, que serão utilizados
na reforma do aquário do Museu. Em ato continuo, a senhora Giselle
Castro se manifestou para parabenizar o Museu Emilio Goeldi. A
presidente da Paratur, perguntou a todos os membros do Fórum se
estavam de acordo que a Câmara de Transporte Intermodal, que foi
criada no ano de 2004, fosse reativada. Por unanimidade ficou
definida a reativação da Câmara e que fosse feita uma articulação
junto a SETRAN - Secretaria Estadual de Transporte. A presidente,
falou da necessidade de ser feita uma composição das entidades e
dos órgãos pertencentes ao Fórum , com o intuito de apresentar uma
proposta para melhorar o acesso fluvial ao Arquipélago do Marajó e
o acesso aéreo dentro do Estado, para ser levada ao conhecimento da
Governadora Ana Júlia Carepa, pois com a inauguração do Hangar,
a expectativa é de aumento no número de turistas no Estado, que
queiram conhecer a Ilha do marajó e Santarém. Os órgãos que
integrarão a Câmara de Transporte Intermodal serão os seguintes:
Setran, Sintratur , Sindetur, Abav, Faciapa, Fórum Marajó, Abrajet,
Belém Convention Bureau e Paratur. Em seguida, a presidente
comunicou que a próxima reunião será realizada no dia 28 de Maio
de 2007 e agradeceu a todos pela presença, dando por encerrada a
reunião às 20:h 15. Esta ata depois de lida e aprovada será assinada
pelos presentes.

