ATA DA 67ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO FÓRUM DE DESENVOLVIMENTO
TURISTICO DO ESTADO DO PARÁ – FOMENTUR
Aos vinte e seis dias do mês de novembro de 2012, às dezesseis horas e trinta e cinco
minutos (16h35min), no 9ª andar da sede da Federação das Indústrias do Estado do Pará
– FIEPA, teve início a 67ª Reunião Ordinária do Fórum de Desenvolvimento Turístico do
Estado do Pará – FOMENTUR. O Secretário de Estado de Turismo e Presidente do
Fórum, Dr. Adenauer Góes, iniciou com pedido de desculpas pelo atraso na referida
reunião, em virtude de sua participação e da Presidente da Paratur, Socorro Costa, no
Curso Internacional de Patrimônio e Cultura, parceria da UFPA, SETUR e a Universidade
de Coimbra. Em seguida colocou a ata em discussão. Não havendo manifestação dos
presentes, a mesma foi aprovada por unanimidade. Dando início a pauta, o Secretário fez
considerações sobre o convênio que o Estado realizou junto ao Banco Interamericano de
Desenvolvimento - BID no valor de USS 42 milhões (Quarenta e dois milhões de
dólares). Sendo que 50% deste valor beneficiará o Polo Marajó, 35% o Polo Tapajós e
15% o Polo Belém. Informou também, que os técnicos do BID estiveram no Pará para a
Programação da Missão de Avaliação. As entidades envolvidas na execução dos projetos
do Prodetur, assim como representantes das secretarias municipais de turismo das regiões
envolvidas. Em seguida, a Presidente da Paratur, Sra. Socorro Costa informou que se
reunirá com o consultor do BID, que está avaliando a estrutura da Paratur e Setur. Ato
contínuo, o Secretário falou a respeito dos Termos de Cooperação Técnica assinados com
o Inmetro e com a Secti. Uma ação conjunta do Instituto de Metrologia do Pará
(Inmetropará) e Secretaria de Estado de Turismo (Setur) irá classificar estabelecimentos
de hospedagem, visando melhorar a qualidade da prestação dos serviços turísticos e
garantir segurança, conforto e acessibilidade, de acordo com as normas técnicas e legais
previstas para o setor. Também consta no referido acordo a ampliação dos benefícios aos
usuários da rede hoteleira do Estado. Já o Termo de Cooperação Técnica assinado com a
SECTI, visa uma atuação conjunta com orientação ao fomento de novas práticas para a
concepção e formatação de produtos turísticos no Estado do Pará. O objetivo desse
convênio é o fortalecimento do turismo paraense sob a ótica dos paradigmas da pósmodernidade, alinhando às expectativas dos mercados consumidores. Em seguida, a
Presidente da Paratur informou sobre a participação da Companhia no Festival de
Turismo de Gramado, onde empresários manifestaram interesse em investir na região.
Ressaltou também a parceria com a Emater, sendo possível levar ao Festival o licor de
jambu. Ato continuo, o Sr. Fernando Acatauassú registrou que seria benéfico se houvesse
energia elétrica na área rural da Ilha do Marajó, assim como a solução do transporte até a
Ilha. Em seguida, o Sr. Adenauer Góes afirmou que será frustante para ele, como
Secretário, se não participar do momento que contemple o transporte ao Marajó. Informou
também que o linhão de Tucuruí já está beneficiando Breves. Em continuidade, Sr. Joacyr
Rocha, representante do Sindetur registrou que o Cais de Icoaraci necessita de melhorias,
pois diversos cruzeiros estão desembarcando no local. Em resposta, o Secretário informou
que esteve com o Prefeito eleito, Zenaldo Coutinho, e conversou sobre a situação do Cais
de Icoaraci. Em seguida, a Presidente da Paratur informou que durante a visita do Ministro
do Turismo, Gastão Vieira, durante o Círio de Nazaré, foi abordado o assunto do Projeto
do Cais de Icoaraci, sendo informada que existe a possibilidade de executar o projeto.
Inclusive está sendo viabilizada uma reunião, em Brasília, com o Ministro do Turismo.
Ato contínuo, o Secretário falou sobre a visita a Belém do Diretor da Fundação New 7
Wonders, Sr. Jean Paul de La Fuente, organização responsável pelo concurso que elegeu
as novas 7 Maravilhas do Mundo e as 7 Novas Maravilhas da Natureza (New 7 Wonders
of Nature) onde a Amazonia, por meio de uma eleição global, foi eleita umas das 7

maravilhas da Natureza. O prêmio é compartilhado pelos 9 países que compõem a
Amazônia, bem como pelos 9 estados brasileiros. O objetivo do encontro foi apresentar
o Pará como o primeiro e único dos estados que compõem a Amazônia brasileira a ter a
placa da instituição. O Sr. Jean Paul, acompanhado de técnicos da Setur e do Belém
Convention & Visitors Bureau, visitou os principais atrativos turísticos de Belém e do
Marajó. Dando continuidade, a Sra. Cláudia Tosone, representante da Chias Marketing,
apresentou os resultados da implantação do Plano Ver o Pará. Após a apresentação, abriuse espaço para manifestação dos presentes. O Sr. Franklin, representante do Hangar
Centro de Convenções, perguntou se há possibilidade da Organização Social Pará 2000,
gestora do Hangar, ser beneficiada pelo Plano através de cursos de qualificação. A Sra.
Cláudia Tosone informou que solicitações com relação à qualificação deverão ser
encaminhadas a Sra. Elineia Ruth Campos, Coordenadora do Programa de Qualificação
de Turismo da Secretária de Estado de Turismo – Setur. Ato contínuo, a Sra. Elineia
informou que algumas vagas foram ofertadas à Organização Social Pará 2000 e está
aguardando o retorno da mesma. Em seguida, Sra Glenda, proprietária do restaurante
Marujó, ressaltou a necessidade de capacitação nos estabelecimentos de restaurantes. A
Sra. Neila Cabral, representante das Instituições de Ensino Superior aproveitou para
registrar que esteve em uma ação na Ilha de Cotijuba e recebeu uma solicitação dos
moradores para que sejam incluídos em cursos de capacitação e qualificação. O Secretário
informou que a Escola Gastronômica está inclusa na matriz de investimentos do convênio
que será firmado com o BID. Em seguida, fez a leitura do e-mail encaminhado pela Sra.
Nazaré Freitas, Secretária de Turismo de Bragança, onde solicita, dentre outros assuntos,
um posicionamento da Secretaria Estadual de Transportes - Setran sobre a não assinatura
da ordem de serviço para execução das obras de construção das pontes da PA 458 e, em
seguência leu a resposta da Setran à referida demanda. Ato contínuo, o Sr. Fabio Romero,
guia turístico, falou dos problemas operacionais relacionados ao receptivo em Belém
(Infraestrutura aeroportuária, conflitos com a Companhia de Transporte de Belém - Ctbel
na área do aeroporto e a ausência de táxi no aeroporto). Apresentando na sequência as
possíveis soluções. O Sr. Jocélio Pinheiro, Gerente de Operações da Infraero, esclareceu
alguns pontos citados pelo Sr. Fabio e informou que melhorais estão sendo realizadas no
aeroporto como, por exemplo,a climatização e que alguns problemas já foram detectados
pela Infraero, mas as mudanças serão realizadas aos poucos, de maneira que não afete o
funcionamento do aeroporto. Em seguida, a Sra. Jacqueline Alves, Diretora de Marketing
da Paratur, fez um breve informativo sobre as estratégias de promoção e divulgação do
turismo paraense. Por fim, a convite do Sr. Miguel Sampaio, Diretor da Associação
Comercial do Pará, o Secretário informou sobre o encontro que terá com José Eduardo
Camargo, Redator Chefe do Guia Quatro Rodas, que ocorrerá no dia 29.11.12, às 17h, no
auditório da Associação Comercial do Pará. Como não havia mais assuntos a serem
discutidos, o Secretário agradeceu a presença de todos, encerrando a reunião às vinte
horas e cinco minutos (20h05min). Eu, Vivianne Cavalcante Estácio, redigi a presente
ata.

