ATA DA 48ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO FÓRUM DE DESENVOLVIMENTO
TURÍSTICO DO ESTADO DO PARÁ – FOMENTUR
No dia 21 de dezembro de 2009, às oito horas e quarenta e cinco minutos (8hs45min),
no auditório da Companhia Paraense de Turismo, teve início a 48ª Reunião Ordinária
do Fórum de Desenvolvimento Turístico do Estado do Pará – Fomentur. A Presidente
Interina, Conceição Silva da Silva, saudou a todos os presentes e, em seguida, solicitou
a dispensa da leitura da ata da reunião anterior, já que esta fora disponibilizada com
antecedência aos integrantes do Fórum, colocando-a em discussão, e como não houve
quem quisesse discuti-la, a presidente declarou aprovada a ata da 47ª Reunião
Ordinária do Fomentur, ocorrida no dia 30 de novembro de 2009. Antes de dar
prosseguimento na pauta, a presidente fez os seguintes informes: 1- Justificativa de
ausência do Senhor Arnoudo Andrade, em decorrência de visita técnica a Santarém,
para elaboração do projeto de pavimentação da estrada de acesso à Ponta de Pedras e
da estrada que liga Santarém a Belterra; 2 – Justificativa de ausência da Senhora
Vanuza Barbosa, Presidente do Polo Araguaia Tocantins, em decorrência de
compromissos assumidos no município; 3 – Substituição de titular e suplente da
Infraero. Sendo indicado para titular, o Senhor Paulo Roberto da Costa,
Superintendente do Aeroporto Internacional de Belém e como suplente, o Senhor
Carlos Alberto dos Santos, Gerente de Operações do Aeroporto Internacional de
Belém; 4 - Leitura do ofício enviado pelo Fórum à ex-presidente, Senhora Ann Pontes,
agradecendo pela sua gestão na Paratur e lamentando o seu pedido de exoneração. Em
ato contínuo, o Senhor Paulo Roberto Pereira, Secretário de Estado de Comunicação,
apresentou as ações da referida Secretaria para o Turismo no Estado do Pará. O
Secretário informou que a Secretaria foi criada em 21 de novembro de 2007 e, de lá
para cá, foram produzidas, na mídia nacional, 540 reportagens sobre o Pará. Além
disso, jornalistas nacionais receberam e acataram pautas sugeridas pela Secretaria e
aceitaram convites para virem ao Pará no período do Círio de Nazaré. No ano de 2007,
a Secretaria trouxe ao Pará sete fotógrafos de agências internacionais e um repórter do
Diário de Pernambuco. Todos produziram matérias sobre o Círio e sobre o turismo do
Estado. A Secretaria, para divulgar o Estado, apóia o empresariado local na
comercialização de produtos turísticos, além de fazer a intermediação entre estes a as
operadoras nacionais e internacionais. Além disso, realiza articulações com operadoras
e contatos com jornalistas para apresentarem o destino Pará; intermediando fotos,
releases, entrevistas em rádio, jornal e televisão. A inserção publicitária de materiais
promocionais e institucionais também fora exposta pelo secretário. Em seguida, o
Secretário de Comunicação abriu espaço para que os participantes pudessem fazer os
questionamentos. Sendo assim, o Senhor Nilton Guedes, representante da Abrajet,
agradeceu ao apoio que fora dado no evento “2º Encontro de Jornalistas” e, em
seguida, questionou a situação orçamentária da Secom e o que esta Secretaria pretende
fazer para resolver a questão do turismo no Estado do Pará. Em ato contínuo, o Senhor
Álvaro do Espírito Santo, representante da UFPA, ressaltou que o Senhor Paulo
Roberto, Secretário de Estado de Comunicação, é um dos melhores profissionais na
área. Também falou do volume de notícias negativas sobre o Estado do Pará e
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ressaltou que é preciso destacar o que é positivo no Estado. Em seguida, o Senhor
Fábio Romero, representante da Singtur, comentou sobre a ausência de uma marca que
faça referência ao Estado. Em ato contínuo, ressaltou que nunca vira um
pronunciamento da Governadora do Estado sobre o Turismo. Por fim, concluiu que o
Pará não conseguiu se quer associar a marca Amazônia. Em ato contínuo, o Secretário
informou que não teria como responder que o turismo não é prioridade no Governo e,
que não crer que haja descaso no turismo. Com relação à verba da Secom, objeto do
questionamento do Senhor Nilton Guedes, o secretário informou que a verba
continuará reduzida no ano de 2010. Já sobre as notícias negativas, o Secretário
concordou e ressaltou que, também, é uma questão da sociedade valorizar o Estado.
Em seguida, o Secretário informou que não poderia responder pelo governo sobre a
ausência da referida marca. Por fim, o Secretário informou que tomou nota dos
questionamentos feitos na reunião e vai repassar à Governadora. Em seguida, o Senhor
Joacyr Rocha, representante do Sindetur, reforçou a solicitação sobre a marca “Pará: A
obra prima da Amazônia” de propriedade do Governo, através da Paratur. O mesmo
ressaltou que a marca identifica o Pará. Em ato contínuo, o Senhor José Maria,
representante dos Argonautas, informou que no ano de 2009 foi difícil elevar o
carimbó como Patrimônio Brasileiro e sugeriu que o Governo apóie e divulgue a
campanha. Em seguida, o Senhor Fernando Acatauassú, representante da Faepa,
ressaltou que está discrente com o turismo no Estado do Pará e, que é o empresariado
quem vende o turismo, quem vende o seu negócio. Em ato contínuo, o Senhor Álvaro
do Espiríto Santo sugeriu a formulação de uma proposta do projeto de gerenciamento
da imagem do Pará. Ficando definido que os Senhores Álvaro do Espírito Santo e
Nilton Guedes formularão a proposta e encaminharão à Presidência da Paratur. Em
seguida, o Senhor Guilherme Bacellar, representante da Caixa Econômica Federal,
apresentou as linhas de crédito da Caixa. O representante expôs alguns assuntos como:
captação de recursos para o setor de turismo, soluções da Caixa com o foco na cadeia
produtiva do turismo e destinação dos recursos através dos programas: PROGER
(Investimentos para modernizar o setor), BNDES AUTOMÁTICO (Projetos de
investimentos), FINAME (Máquinas e equipamentos para o Setor), FUNGETUR
(Modernização de hóteis), Cartão Caixa Turismo, Crediário Caixa (Aumentar vendas),
Operações Parceladas (Suprimento de capital de giro), Girocaixa Instantâneo Múltiplo
(Suprimento do ciclo de caixa), Descontos (Suprimento do ciclo de caixa), Avaliação
Cadastral e Análise de Crédito. Em seguida, o Senhor Ruy Martini resgitrou que o
Governo fará 15 mil casas, ao invés de 5 mil, na área da Pirelli. Em ato contínuo, o
Senhor Jorge Maurício Machado, representante da Sema, informou que não importa a
quantidade de casas que irão ser construídas, pois a área destinada ao turismo está
garantida. O Senhor Ruy questionou se a comissão que fora formada no Fórum, que
tratava do assunto, ainda existe. O Senhor José Maria informou que a comissão não
existe mais por conta de um decreto da Governadora. Ficando, assim, definido que na
próxima reunião será retomado o assunto da Pirelli. Em seguida, o Senhor João Júlio,
representante do Basa, apresentou as linhas de crédito do banco tais como:
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Performance institucional, Missão, Programação de recursos disponíveis no Basa para
o Estado do Pará em 2010, Fundo de amparo aos trabalhadores, Linhas de
financiamento, Garantias, Garantia progressiva, Máquinas e equipamentos, Cliente
risco “B” dentre outros. Em seguida, a presidente interina informou que a Senhora
Valéria Paranhos assumirá, no dia 04 de Janeiro de 2010, a presidência do Sindicato de
Hóteis, Restaurantes, Bares e Similares (SHRBS) e ressaltou que os associados deste
Sindicato desconhecem as linhas de financiamento existentes. Ficando acertado que
após a Senhora Valéria assumir a presidência do Sindicato Hotéis, Restaurantes, Bares
e Similares, será solicitada agenda com as entidades financeiras que integram o Fórum.
Por fim, ficaram definidos os seguintes encaminhamentos: 1- Os Senhores Nilton
Guedes e Álvaro do Espiríto Santo deverão encaminhar a proposta do projeto de
gerenciamento da imagem do Estado do Pará; 2- A Presidente interina deverá convidar
a Secretaria de Estado de Governo para participar da próxima reunião do Fórum. A
próxima reunião será no dia 25 de janeiro e terá como pauta os seguintes temas: 1Ações do Governo para o Turismo - Secretaria de Estado de Governo; 2- Apresentação
das Ações das Câmaras Temáticas do Fórum; 3 - Retomada do assunto sobre a Pirelli.
A presidente interina agradeceu pela presença e encerrou a reunião às onze horas
(11h00min). Nada mais tendo a tratar, eu, Vivianne Cavalcante Tavares, redigi a
presente ata que, depois de lida e aprovada, será assinada por todos.

