ATA DA 62ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO FÓRUM DE DESENVOLVIMENTO
TURISTICO DO ESTADO DO PARÁ – FOMENTUR
Aos dez dias do mês de agosto de 2011, às quinze horas e vinte minutos (15hs20min),
no auditório da Paratur, teve início a 62ª 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 das
Senhoras Patrícia Servilha e Anete Ferreira, representantes da Empresa Chias
Marketing; Sr. Alex Fiúza de Melo, Secretário de Estado de Desenvolvimento, Ciência
e Tecnologia – SEDECT e Sr. Wady Khayat, Coordenador Municipal de Turismo. Em
ato contínuo, o Presidente dispensou a leitura da ata da 61ª Reunião Ordinária do
Fomentur e colocou-a em discussão; como não houve quem quisesse discutí-la, o
Presidente declarou-a aprovada. Em seguida, fez a leitura da pauta: Avaliação do Plano
de Turismo 2011 e a Proposição de Ações Emergenciais. Em seguida, o Presidente
passou a palavra a Sra. Jacqueline Alves, Gerente de Marketing da Paratur, que fez uma
breve explanação sobre a Verba Descentralizada Nacional e Internacional para que
fossem aprovadas pelos membros. A Verba Descentralizada Nacional tem o valor total
de R$128.122,26 , sendo R$ 115.310,03 como repasse federal e o valor de R$
12.812,23 como contrapartida estadual. Já a Verba Descentralizada Internacional possui
o valor aproximado conveniado de R$452.508,29 , sendo o valor de R$ 407.257,46
como repasse federal e o valor de R$ 45.250,83 como contrapartida estadual. Após a
explanação, os membros aprovaram os valores das verbas. Em seguida, a Sra. Patrícia
Servilha, Diretora da Chias Marketing, apresentou o Plano de Desenvolvimento
Turístico do Pará 2011, denominado como “Plano Ver-o-Pará”. A Diretora detalhou o
plano: 1) Diagnóstico - A oferta turística do Pará e seus mercados (Infra-estrutura e
Serviços Básicos, Infra-estrutura Turística, Polos Turísticos, Avaliação do Destino Pará,
Demanda Turística do Pará e Perfil do Turista). 2) Objetivos e Estratégias (Objetivo
final, Objetivos do Negócio, Estratégia de Desenvolvimento e Posicionamento do Polos
Turísticos, Estratégia Turismo/ Mercado, entre outros). 3) Plano de Ação
(Reestruturação da Paratur, Programas de Reforços Competitivos, Pará Atratividade,
Pará Produtividade, Pará Marketing e Pará Gestão). Encerrada a apresentação, a Sra.
Patrícia Servilha informou que o “Plano Ver-o-Pará” está previsto para ser lançado pelo
Exmo. Governador do Estado, Sr. Simão Jatene, no mês de outubro do corrente ano. Em
ato contínuo, o Sr. Alex Fiúza enfatizou o crescimento do setor do turismo no mercado
mundial e informou que a SEDECT tem muito a contribuir com o plano. Dando
continuidade, o Presidente informou que a definição do nome dado ao Plano foi como
um passo a mais na decisão do trade paraense de dar mais visibilidade à marca “Pará”,
pouco conhecida nos mercados turísticos nacional e internacional onde a Amazônia tem
um apelo maior. Com a palavra, o Sr. Álvaro do Espirito Santo fez algumas
considerações, dentre elas, que o Estado do Pará não consegue vincular-se à imagem
da Amazônia. Em ato contínuo, o Presidente comunicou que a Paratur apresentou na
Oficina do Plano Plurianual 2012/2015, realizada no SEBRAE, em 09.08.11, o
Programa de Fomento a Cadeia Produtiva do Turismo Paraense. Em seguida, o Sr.
Wady Khayat enfatizou que o Estado necessita de união e que a área de Marketing do
Pará é insuficiente. Informou, também, que o Estado foi um dos contemplados na área
de marketing pelo Ministério do Turismo. Enfatizou que os habitantes da cidade de
Florianópolis/SC tem a auto-estima elevada com relação a cidade, mas em Belém não
ocorre o mesmo. Dando continuidade, o Sr. Joacyr Rocha, Presidente do Sindetur,
ressaltou que o Pará tem dificuldade de vincular o Estado com a Amazônia, mas não o
Marajó ao Estado. Em seguida, falou sobre o problema do transporte ao Marajó. O

Presidente enfatizou que não há como desenvolver o turismo, sem a participação dos
empresários. O Estado age apenas como facilitador. Em seguida, citou o exemplo do Sr.
Francisco Rocha, proprietário da Travel-In, que no ano de 1999 tinha apenas 6
funcionários e no ano de 2011 saltou para 30. Em ato contínuo, o Sr. Arildo Nogueira,
Secretário de Turismo de Santarém, comunicou que não visualizou ações para o setor
do turismo no folder do Plano Plurianual do Estado. Em seguida, a Sra. Patrícia Servilha
aplicou aos membros um questionário e informou que o “Plano Ver-o-Pará” será
enviado através de e-mail para que as Câmaras Temáticas reúnam-se e realizem uma
análise do que deverá ser mantido no mesmo. Por fim, informou que a análise poderá
ser realizada até o final deste mês. Dando continuidade, o Presidente repetiu as palavras
do Governador do Estado, Exmo. Sr. Simão Jatene, sobre o compromisso de criar a
Secretaria de Estado de Turismo. Falou, ainda, que a empresa Chias Marketing será
recebida pelo Exmo. Governador e pelo Sr. Sidney Rosa, Secretário Especial de Estado
de Desenvolvimento Econômico e Incentivo a Produção. A entrega do Plano está
prevista para a primeira semana de outubro. Por fim, informou sobre a apresentação do
Diagnóstico sobre a Geração de Emprego Formal e Renda na Cadeia Produtiva do
Turismo, que ocorrerá em 11.08.11, no auditório do Centro Integrado de Governo CIG. Em seguida, o Sr. Alex Fiúza de Melo falou que a união dos esforços entre o
poder público, a iniciativa privada e sociedade civil organizada são fundamentais para o
resultado positivo das ações que estão sendo projetadas pelo Estado. Em seguida, a Sra.
Rose Larrat, Presidente da ABAV-PA, comunicou que a associação realizará um curso
de Responsabilidade Civil no Turismo, no período de 15 a 16 de setembro do corrente
ano, tendo como público alvo: Agentes de viagem, Diretores, Gerentes, Supervisores,
Consultores, Promotores e Estudantes de Turismo e Direito que desejam adquirir
conhecimentos práticos. A próxima reunião ocorrerá no dia 31 de outubro do corrente
ano. Finalizando, o Presidente agradeceu a presença de todos, encerrando a reunião às
dezoito horas e vinte um minutos (18hs21min). Nada mais tendo a tratar, eu, Vivianne
Cavalcante Tavares, redigi a presente ata.

