ATA DA 61ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO FÓRUM DE DESENVOLVIMENTO
TURISTICO DO ESTADO DO PARÁ – FOMENTUR
Aos vinte e sete dias do mês de junho de 2011, às dezesseis horas e vinte e seis minutos
(16hs26min), no 9ª andar da Federação das Indústrias do Estado do Pará - FIEPA, teve
início a 61ª Reunião Ordinária do Fórum de Desenvolvimento Turístico do Estado do
Pará – FOMENTUR. O Presidente, Sr. Adenauer Góes, saudou a todos os presentes e,
em seguida, informou a presença dos Senhores Teobaldo Bendelak, Presidente da
Organização Social Pará 2000; Valdecir Tose, Superintendente do Banco da Amazônia;
Wady Khayat, Coordenador Municipal de Turismo e Théo Pires, Presidente da Empresa
de Processamento de Dados do Pará. Em ato contínuo, o Presidente dispensou a leitura
da ata 60ª Reunião Ordinária do Fomentur e colocou-a em discussão; como não houve
quem quisesse discutí-la, o Presidente declarou-a aprovada. Antes de dar
prosseguimento à pauta, fez os seguintes comentários: - Retirada das Câmaras de
Desenvolvimento Sócio-econômico e Sócio-cultural da composição do fórum, em
virtude das mesmas, que eram vinculadas a Secretaria de Governo, terem sido extintas; 6ª Festival de Turismo das Cataratas, em Foz Iguaçú (PR), no qual fizeram-se presentes
os Srs. Francisco Rocha e Joacyr Rocha, membros do Fomentur; - Plano Emergencial
de Qualificação Profissional de Turismo, que está sendo elaborado pela Paratur; Atualização do Plano Estadual de Turismo (As Sras. Conceição Silva, Assessora da
Presidência e Anete Ferreira, representante da Empresa Chias Marketing estão em
viagem pelos municípios paraenses); - Leitura do e-mail encaminhado pelo Banco do
Brasil informando a mudança dos representantes no Fórum; sendo indicados os Srs.
Ricardo Rodrigues, como titular e Carlos Maurício Leão, como suplente. O Presidente
aproveitou a oportunidade para informar que o Sr. Carlos Maurício tem interesse em
reunir-se com os empresários do trade para tratar sobre Financiamento na área do
Turismo. Dando prosseguimento, fez a leitura da pauta: - Situação do Programa
Monumenta em Belém; - Participação do Pará no 6º Salão de Turismo; - Projeto do
Novo Site da Paratur. Ato contínuo, o Sr. Adenauer Góes passou a palavra a Sra. Dulce
Rocque que explanaria sobre a situação do Programa Monumenta em Belém. O Fundo
Monumenta de Preservação do Patrimônio Histórico e Cultural da Cidade de Belém foi
criado em 30 de dezembro de 2003, através da Lei 8.295. Em 2005, o município de
Belém lançou o primeiro edital do Programa Monumenta destinando R$ 2.318.763,84
(Dois milhões, trezentos e dezoito mil, setecentos e sessenta e três reais e oitenta e
quatro centavos) para a recuperação de imóveis privados. Dos pedidos feitos, somente
uma pessoa teve acesso ao financiamento. No mesmo ano, foi lançado um segundo
edital e o valor destinado ao financiamento reduziu para R$ 1.380.658,34 (Um milhão,
trezentos e oitenta mil, seiscentos e cinqüenta e oito reais e trinta e quatro centavos),
tendo a participação de 13 pessoas, sendo apenas 11 contemplados para obterem o
financiamento. Porém, ao final, apenas 03 receberam o benefício. Após a exposição, a
Sra. Dulce solicitou da Fumbel maiores informações sobre o Programa. Em seguida, o
Sr. Wady Khayat informou que entrou em contato com a Fundação e propôs uma
reunião entre Belemtur, Fumbel e a Associação, para tratar da questão, o que ficou
acordado para o dia 30.06.11, às 12h30, na Belemtur. Por fim, solicitou que o Fórum
convidasse a Fumbel a participar da próxima reunião, para que seja realizada uma
explanação sobre o Programa Monumenta. Em seguida, o Sr. Valdecir Tose,
Superintendente do Banco da Amazônia, falou do Plano de Incentivo ao Turismo na
Amazônia 2011, em alinhamento à Política Nacional de Turismo. Dando
prosseguimento, a Sra. Jacqueline Alves, Gerente de Marketing da Paratur, fez
apresentação sobre o Salão de Turismo, que é promovido pelo Governo Federal, através

do Ministério do Turismo, com o objetivo de apresentar, promover e incentivar a
comercialização dos roteiros turísticos do Brasil, contribuindo para estruturá-los de
forma a alcançar os mercados nacional e internacional, bem como renovar, fortalecer e
ampliar canais de distribuição e comercialização dos roteiros turísticos. O evento
ocorrerá no período de 13 a 17 de julho, em São Paulo (SP). Estima-se que cerca de 100
mil pessoas visitem a Feira. A Gerente, também, expôs assuntos como: - Vitrine Brasil;
- Manifestações Artísticas que serão realizadas nos estandes das macroregiões; Encontro de Negócios pré-agendado entre os agentes de turismo receptivo e
prestadores de serviços turísticos; - Área de Gastronomia; - Missões Promocionais; Área de Comercialização; - Feira de Produtos, dentre outros. Em seguida, o Presidente
informou que o Sr. Carlos Freire, empresário e Presidente do Belém Convention
realizará palestra no Salão de Turismo sobre o Combate a Exploração Sexual.
Aproveitou a ocasião para convidar os membros a participarem do evento e destacou
que o espaço disponibilizado é do Estado do Pará, sendo que a participação do
empresariado é de fundamental importância. O Presidente finalizou informando que a
equipe do Programa da Ana Hickmann, exibido pela Rede Record, esteve na Ilha do
Marajó para gravar o quadro “Saindo da Rotina”. Ato contínuo, o Sr. João Lima,
Presidente do Polo Marajó, comentou que o Jornalista Guilherme Augusto, do Diário
do Pará, estaria publicando matérias negativas sobre o Marajó. Outro fato comentado
pelo Sr. João, foi o assalto que ocorreu no navio da empresa Bannach, que vinha do
Porto Camará para Belém. Em resposta, o Presidente falou do Projeto de Segurança nos
Destinos Indutores do Turismo no Estado do Pará, que está sendo elaborado pela
Paratur e, que também, entrará em contato com o referido jornalista responsável pelas
matérias. Em seguida, o Sr. Wady Khayat ressaltou que a preocupação com os
jornalistas deve ser constante, pois os mesmos devem ter mais responsabilidade em
publicar algumas matérias. Em ato contínuo, o Presidente informou que ocorrerá na
Paratur a apresentação do Projeto Paixão de Cristo, Paixão do Povo, no dia 28.06.11, às
10h00. O idealizador do projeto é o Sr. Arildo Poça e o evento ocorre todos os anos, no
município de Barcarena. Em seguida, o Sr. Ranilson Trindade, Presidente do Polo
Amazônia Atlântica, solicitou que o Fórum enviasse um documento a Secretaria de
Estado de Transportes - Setran, para que a mesma providencie uma avaliação técnica da
necessidade de permanência das lombadas instaladas nas rodovias dos seguintes
trechos: Castanhal/Marapanim, Capanema/Bragança e Nova Timboteua/Salinópolis.
Sendo acatada por todos a solicitação. Em ato contínuo, o Sr. Arildo Nogueira,
Presidente do Polo Tapajós, ressaltou a dificuldade do Oeste do Estado para acessar a
internet, solicitando um apoio da Prodepa nesse sentido. Em resposta, o Sr. Theo Pires
informou que foi autorizado o sinal do Navega Pará, na Praça principal de Santarém,
onde a população poderá acessar a internet gratuitamente. Disse, também, que o orgão
vem buscando investir na qualidade dos serviços e manutenção dos mesmos. Em
seguida, os Srs. Anderson Góes, Gerente de Tecnologia e Inovação e Marcelo Sundin,
Assessor Técnico da Prodepa apresentaram o Projeto do Novo Site da Paratur. O “Portal
Paraturismo” tem o objetivo de criar um portal web com serviços e conteúdo
informativo, direcionado ao turista, dando destaque aos 6 (seis) polos do Estado. As
características no portal são as seguintes: - Informações atualizadas e segmentadas; Gerenciador de contéudo web; - Tradução em 5 idiomas; - Fácil navegação entre outros.
Outro assunto abordado foi Walking Tour, que tem a função de desenvolver aplicativos
para dispositivos móveis (smartphones e tablets), similar a projetos já utilizados em
vários países da Europa. Tal aplicativo simula os percursos de áreas turísticas da cidade
através de recursos multimídia. Após o encerramento da apresentação, o Presidente
ressaltou que os municípios deverão preparar-se para o envio de fotos e contéudo de

qualidade, para que sejam inseridos no portal. Com a palavra, o Sr. Maurício Leão
elogiou o trabalho que está sendo realizado e sugeriu que seja criada uma ferramenta, na
qual as empresas que estiverem sendo exibidas no site, possam comercializar seus
produtos. Em resposta, o Sr. Marcelo Sundin informou que irão reunir-se com a
Gerência de Marketing da Paratur para definir o que será interessante incluir no projeto.
Em seguida, o Sr. José Maria, representante dos Argonautas, solicitou apoio a Prodepa
para desenvolver o layout do Projeto www.amazoniacriativa.com.br e, futuramente, a
presença de um link no site da Paratur. Em resposta, o Sr. Theo informou que a entidade
deverá formalizar a solicitação de apoio ao projeto. Em seguida, a Sra. Jacqueline
Pereira, Professora do Instituto de Ensino Superior da Amazônia – IESAM, sugeriu que
os Inventários de ofertas turísticas fossem disponibilizados no site. Em resposta, a Sra.
Jacqueline Alves informou que os inventários estão contemplados para inclusão no site,
mas em outro momento. Disse, ainda, que as empresas que estarão no site da Paratur
precisarão estar cadastradas no Sistema do Cadastur e, por fim, alertou que os
municípios devem ficar atentos ao providenciarem fotos para o site, em função do
Termo de Uso de Imagens. Aqueles municípios que utilizarem imagens não autorizadas
pelos fotógrafos que detém a posse das mesmas, poderão ser processados por uso
indevido. Dando prosseguimento, o Sr. Gelderson Pinheiro, representante da Comissão
Regional da Associação Brasileira de Empresas de Ecoturismo e Turismo de Aventura
no Estado do Pará – ABETA, parabenizou o trabalho que está sendo realizado e, na sua
opinião, e sugeriu trocar idéias visando maior interação ainda do site. O Presidente
sugeriu que o Sr. Gelderson reuna-se com o Sr. Anderson Góes e a Sra. Jacqueline
Alves para tratarem sobre o assunto. Por fim, ressaltou que estão sendo analisadas mais
estratégias pelo Sr. Anderson a questão de associar, no portal, o Estado do Pará com a
Amazônia. Em seguida, o Sr. José Maria agradeceu a presença da Sra. Dulce Rocque e,
também, a Belemtur por atender a solicitação da Associação da Cidade Velha Viva. A
próxima reunião será no dia 29 de agosto do corrente ano. Finalizando, o Presidente
agradeceu a presença de todos, com destaque à Sra. Dulce Rocque e os Srs. Anderson
Góes, Marcelo Sundin e Theo Pires, encerrando a reunião às dezenove horas e quarenta
e dois minutos (19hs42min). Nada mais tendo a tratar, eu, Vivianne Cavalcante
Tavares, redigi a presente ata.

