ATA DA 23ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO FÓRUM DE DESENVOLVIMENTO
TURÍSTICO DO ESTADO DO PARÁ – FOMENTUR
No dia 31 de outubro de 2007, às dezessete horas e vinte minutos (17h20), no auditório Carlos
Rocque, localizado na Companhia Paraense de Turismo -PARATUR, teve início a 23ª Reunião
Ordinária do Fórum de Desenvolvimento Turístico do Estado do Pará – FOMENTUR. A
presidente saudou a todos os presentes e, de acordo com o artigo 12 e 13 do Regimento Interno,
declarou abertos os trabalhos da 23ª Reunião Ordinária do FOMENTUR. Em seguida, solicitou
a dispensa da leitura da ata, já que a mesma foi disponibilizada previamente, colocando-a em
discussão. Não havendo quem quisesse discuti-la, declarou aprovada a ata da 22ª Reunião
Ordinária, ocorrida no dia 24 de setembro de 2007. Antes de dar prosseguimento à pauta, a
presidente fez os seguintes informes: - 1 Leitura do e-mail enviado pelo Fórum de Turismo
Araguaia Tocantins, sobre a criação do Blog do Fórum (blogforumturat.blogspot.com) como
uma ferramenta de comunicação para a difusão das ações do Fórum; - 2 Leitura do e-mail
enviado pela presidente do Pólo do Xingu, sra. Zelma Costa, agradecendo por todo apoio dado
pela Paratur e pelas prefeituras de Altamira, Brasil Novo, Vitótia do Xingu e o Senador José
Porfírio, no envio do fotógrafo Carlos Costa, que fez toda a cobertura da região e o Pólo do
Xingu foi divulgado no programa Terra da Gente, na EPTV filiada da Rede Globo; - 3 Entrega
do ofício ao sr. Carlos Portugal (ARAPARI NAVEGAÇÃO LTDA), no dia 28 de setembro de
2007, sobre a manifestação do Fórum em relação ao episódio que aconteceu na reunião da
Câmara de Transporte Intermodal. Na oportunidade, a presidente justificou a retirada da pauta
da discussão a questão do acesso fluvial a Ilha do Marajó, pois faltou conversar com um dos
empresários, o que inviabilizou o agendamento da audiência com a governadora para tratar do
assunto e, finalmente, poder apresentar uma manifestação junto aos integrantes do
FOMENTUR; - 4 Realização do I Simpósio Amazônia e Desenvolvimento Nacional organizado
pela Câmara dos Deputados, mas especificamente pela Comissão da Amazônia, no período do
dia 19 a 23 de novembro de 2007, em Brasília. O objetivo do evento é estabelecer no âmbito do
PAS (Plano Amazônia Sustentável), programas que devam estar contidos no PAC (Programa de
Aceleração do Crescimento) Amazônico, bem como estabelecer um novo padrão de
financiamento para a Amazônia, voltado para a redução das desigualdades sociais e regionais, a
utilização sustentável dos recursos naturais e a incorporação de conhecimentos técnicocientíficos à produção. A etapa Pará acontecerá no dia 12 de novembro de 2007, no HANGAR;
- 5 Agradecimentos recebidos, pela receptividade no Círio de Nazaré 2007, através de e-mails e
telefonemas; - 6 Repercussão de uma ação da PARATUR na Feira da ABAV, com relação aos
65 destinos indutores que o MINISTÉRIO DO TURISMO vai trabalhar, onde cinco cidades
foram escolhidas para uma espécie de projeto piloto. A principio, nenhuma cidade da região
Norte teria sido selecionada; no entanto, no dia 30 de novembro de 2007, a sra. Saskia Freire, do
MINISTÉRIO DO TURISMO, passou e-mail para a Companhia, informando que a cidade de
Santarém teria sido incluída; - 7 Seleção do Case: “ Belém: a capital de Eventos da Amazônia”
pela ADVB (Associação dos Dirigentes de Vendas e Marketing do Brasil) , que foi elaborado
pela Companhia, com parceria do BELÉM CONVETION & VISITORS BUREAU, sendo um
dos premiados na categoria Eventos, no Top de Turismo 2007. Segundo a ADVB, a premiação
foi criada para atender a uma reivindicação do setor, com o propósito de incentivar as categorias
profissionais interessadas no exercício do turismo; - 8 Convite de Letícia Nunes, assessora de
Comunicação da ABRASEL NACIONAL, para o lançamento do Portal Brasil Sabor, no dia 20

de novembro de 2007, às 19h30, em Brasília. Nesse mesmo dia a ABRASEL realizará a posse
do novo Conselho de Administração e Fiscal para o biênio 2007/2009. A presidente prosseguiu,
com a leitura da pauta: - Apresentação da Produção dos Indicadores Estatísticos coletados pela
PARATUR (Admilson Alcântara); - Apresentação do Planejamento Estratégico da PARATUR
(Rita Moreira); - Apresentação de outros programas da FUNTELPA (Regina Lima). Em ato
contínuo, o sr Arnoudo Andrade informou que a cidade de Santarém, a exemplo de Belém,
também foi premiada no Top de Turismo da ADVB Nacional, com o Case “A Pérola do
Tapajós e o Estado do Pará”, na categoria Ecoturismo. O referido Case foi apresentado pelo
Tapajós Convention & Visitors Bureauax. Em seguida, o sr. Admilson Alcântara (ESTATÍSCO
- PARATUR) apresentou as pesquisas realizadas pela Companhia no Festival do Sairé e no
Círio de Nazaré 2007. O estudo realizado pela Companhia, em parceria com o Dieese-Pa,
apresentou dados que comprovam o crescimento do turismo durante as festividades do Círio de
Nazaré. A pesquisa ocorreu ao longo de quinze dias da Quadra Nazarena. O técnico ressaltou
que a idéia era ter informações desse turista, como, por exemplo, seu gasto médio com
transporte, alimentação, hospedagem, lembranças, souvenirs, e identificar a faixa etária, renda,
origem, ocupação, entre outros. Além de descobrir junto a esse visitante o que ele achou de
Belém, do Pará e do evento em si. No festival do Sairé, foram realizadas duas pesquisas
estatísticas. A primeira, denominada de “Pesquisa de Demanda, Gasto e Avaliação Turística”,
determinando qual o perfil dos visitantes na cidade, enquanto que a segunda, chamada de
“Pesquisa de Avaliação do Evento”, apontando dados indicadores sobre a infra-estrutura do
festival. De acordo com o técnico, as pesquisas possibilitam determinar com maior exatidão o
perfil do turista que costuma visitar Santarém no período do Sairé. Já foram realizadas outras
pesquisas sobre o evento, mas sempre com foco na rede de hotéis. Desta vez a PARATUR
optou por uma pesquisa “in loco” que abrangesse todos os visitantes no município e não
somente os que ficam nos meios de hospedagem. Em ato contínuo, a sra. Rita Moreira (
PARATUR), apresentou o Planejamento Estratégico da PARATUR, que tem a missão de
desenvolver a Política Pública de Turismo no Pará através do Incentivo, Articulação,
Coordenação, Orientação, Regulação e Divulgação dos produtos e serviços da atividade
turística, posicionando o Estado como um dos principais destinos nos cenários nacional e
internacional. Na oportunidade, a presidente, para dirimir as dúvidas do sr. Leonardo Lobato e
do sr. Álvaro do Espírito Santo quanto a questão orçamentária da PARATUR para 2008, esta
informou que a Companhia vai trabalhar com o mesmo valor do orçamento de 2007 e que foi
graças a articulação nas Plenárias Regionais do Planejamento Estratégico (PTP) que a
Companhia conseguiu manter o seu orçamento, já que muitas secretarias tiveram os seus
orçamentos reduzidos. Informou, também, que foram bem poucas as manifestações em prol do
turismo nas plenárias municipais. No Pólo Araguaia-Tocantins, por exemplo, somente as
cidades de São João e Mocajuba abordaram o turismo de forma expressa. A presidente falou que
tal postura é plenamente justificável, pois falta infra-estrutura básica na maioria dos municípios
paraenses (saneamento básico, água tratada, saúde, educação, segurança, transporte, moradia,
entre outras). Por fim, a presidente afirmou que todo e qualquer investimento em infra-estrutura
no Estado pode e deve ser trabalhado em prol do turismo, pois será um elemento de atrativo
turístico divulgar a qualidade de vida da população, assim como, não medirá esforços para
canalizar para o turismo os recursos das emendas parlamentares, os recursos do MINISTÉRIO
DO TURISMO (há disponível cerca de R$ 300 mil para consultoria voltada para fortalecimento
do ecoturismo no Pará, entre outras ações), de modo que articulará politicamente para assegurar
a implementação das ações previstas no Planejamento Estratégico da PARATUR. Em
continuidade a pauta, a sra. Regina Lima (PRESIDENTE-FUNTELPA) apresentou os

programas da Tv Cultura do Pará, como: Catalendas, Cultura Pai D`Égua, Cena Musical,
Cultura Cidadã, Regatão Cultural, Timbres, Vídeoverso, Jornal Cultura, Cultura da Hora,
Esporte Cultura, Esporte 2, Sem Censura Pará, Brasil da Amazônia, Sementes, Escola Viva,
Juntos Somos Fortes, Varadouro, Livro Aberto. Em ato contínuo, o sr. Ranilson Trindade (Pólo
Amazônia- Atlântica) convida a FUNTELPA para registrar o Festival do Carimbo de
Marapanim. Em seguida, a presidente colocou em votação, e foi aprovada, a sugestão do sr.
Álvaro do Espírito Santo para formalizar o convite ao Secretário de Estado de Integração
Regional – André Farias, ao Coordenador de Comunicação Social do Estado -Fabio Castro e ao
Secretário de Estado de Cultura - Edílson Moura, a fim de assegurarmos a articulação dessas
secretarias com as ações da PARATUR. Ficou acertado que o convite será feito um por vez, isto
é, um para cada reunião dos próximos meses. Em seguida, a presidente colocou em votação a
participação da CIPTUR no Fórum, sendo aprovado. Informou que, no dia 13 de novembro,
acontecerá no Banco da Amazônia uma reunião técnica com o objetivo de construir um
programa para alavancar o turismo na região. Por fim, ficou definida a pauta para a próxima
reunião do FOMENTUR, que ocorrerá em 26 de novembro de 2007: 1 - Entrega da relação dos
municípios que vão participar do Programa Brasil da Amazônia (Representantes dos Pólos); 2 Principais ações da PARATUR para 2008 (PARATUR); 3 -Relatório da participação do Pará na
ABAV (Rui Martini e Jacqueline Alves). Não tendo mais o que ser discutido ou votado, a
presidente agradeceu a todos pela presença e deu por encerrada a reunião às vinte horas e vinte
minutos (20h20). Nada mais tendo a tratar, eu, Vivianne Cavalcante Tavares, secretária do
FOMENTUR, redigi a presente ata que depois de lida e aprovada será assinada por todos.

