ATA DA 73ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO FÓRUM DE DESENVOLVIMENTO TURISTICO DO
ESTADO DO PARÁ – FOMENTUR
Aos vinte e quatro dias do mês de fevereiro de dois mil e quatorze, às dezesseis horas e
trinta minutos, no décimo andar da sede da Associação Comercial do Pará - ACP, teve
início a setuagésima terceira Reunião Ordinária do Fórum de Desenvolvimento Turístico
do Estado do Pará – Fomentur. O Secretário de Estado de Turismo e Presidente do
Fórum, Adenauer Góes, agradeceu a presença de todos, e colocou a ata da última
reunião em discussão e não havendo manifestação dos presentes, a mesma foi
aprovada por unanimidade. Em seguida, dentro dos informes, passou a palavra ao
Presidente da Paratur, o Senhor Marcelo Mendes, que cumprimentou a todos e falou
sobre alguns informes referentes ao trabalho que está sendo desenvolvido pela Paratur
dos quais destacou a participação em feiras nacionais e internacionais de turismo, na
Europa e no Brasil e que os resultados tem superado as expectativa, com relação a
contatos entre empresários e operadores que participaram também destes eventos.
Falou sobre a participação que acontecerá no mês de março na ABTL – Bolsa de
Turismo de Lisboa, onde no estande da Paratur, que terá um dos maiores espaços, será
levado alguns atrativos desde a gastronomia, passando por algumas ações publicitárias
no próprio stand, além de outras ações características, que é mostrar um pouco de
nossa cultura na música e será levado também alguns dançarinos de carimbo, além de
outras surpresas que estão sendo fechadas. Disse que acredita que este evento terá
muito impacto, principalmente com relação ao voo de parceria com a TAP, que o
governo do estado desenvolveu com o objetivo de tornar o Pará como destino líder na
Amazônia. Além disso, a Paratur tem tido reuniões com o trade turístico, que é uma
maneira de estabelecer sempre esse relacionamento de parceria de trabalhar em
conjunto, de ouvir, de apresentar as propostas, sempre em sinergia para tornar o Pará
destino líder e gerar bons negócios, disse que quando as pessoas estão unidas
conseguem alcançar o objetivo de forma eficaz. Prosseguiu falando sobre a cobertura
da FITA – Feira Internacional de Turismo na Amazônia, na qual iniciará no dia vinte um
de maio e a Paratur fará a cobertura que será transmitida pelo portal cultura para todo
o mundo. Finalizou, falando sobre as mídias sócias, e convidou todos a estarem
acompanhando pelas redes as atividades da Paratur, agradeceu a todos pela atenção. O
presidente do fórum, deu continuidade apresentando aos membros a presidente da
ABRAJET de São Paulo, a senhora Miriam Petrôni, que está visitando o estado, e veio
fazer uma matéria especial sobre Belém do Pará, e agradeceu a presença da mesma.
Falou sobre o oficio encaminhado pela SECULT, informando da mudança de membros
no fórum, cujo titular será a senhora Carmen Cal, e o seu suplente o Padre Ronaldo
Menezes, falou também, sobre o oficio encaminhado pela Assembleia Legislativa do
Estado, sobre os novos membros no Fomentur no qual anteriormente a titular era a
Deputada Cilene Couto e agora o titular é o Deputado Junior Hage, através da
Comissão de Turismo da Assembleia Legislativa e a Deputada Luzineide Nascimento é a
suplente. Fez também referência à presença do senhor Davi Vivas, que é gerente de
mercado do Banco do Brasil, que está substituindo o titular no Fórum, pois o mesmo
está em viagem a Brasília e o suplente que está de férias. Na sequencia falou sobre as
duas pautas, comentou sobre a primeira, que é a apresentação da Senhora Carmen Cal
sobre o Sistema Integrado de Museus, comentou que houve uma reunião preliminar, e
a ABAV esteve presente com o Senhor Francisco Rocha, dentro de um processo de

construção, de um relacionamento, que passa na realidade, por termos o nosso
sistema de museus muito mais em sintonia com o empresariado e com as coisas do
turismo paraense, que temos uma significativa estrutura museológica de varias
vertentes aqui no estado, e sabemos que essa vertente, e essa estrutura, pode ser mais
utilizada do que vem sendo até agora pelo nosso receptivo paraense, e dentro dessa
visão cultural estão promovendo essa construção de relacionamento. Comentou que
senhora Carmen não estaria fazendo somente a apresentação mais também está como
membro do fórum representando a SECULT, o que sem duvida, vai propiciar maior
interação, pois um dos objetivos principais deste fórum é de promover o
entrelaçamento e a construção de relacionamento, superação de dificuldades,
diminuição de distâncias, para que todo mundo possa com isso usufruir daquilo que
vem sendo trabalhado no estado ao longo do tempo e que hoje pode se apresentar
com dignidade. Em seguida desejou boas vindas e passou a palavra a senhora Carmen
Cal, a mesma cumprimentou a todos e deu inicio a sua apresentação, dizendo que a
sua ênfase está embasada nas informações ditas pelo secretario sobre o novo voo da
TAP para Portugal, e falou sobre o interesse dos portugueses em conhecer a nossa
historia, a colonização portuguesa, conhecer a arquitetura colonial da época e que a
sua apresentação foi planejada tentando fazer um roteiro turístico para esses turistas
portugueses baseado nessas raízes entre Belém e Portugal , através da própria
fundação de Belém. Deu prosseguimento falando sobre o Complexo Feliz Lusitânia;
mostrando fotos do local e falando de sua grande representação para os turistas e
considera esse conjunto da Feliz Lusitânia, o carro chefe da atratividade do centro
histórico de Belém. Em seguida falou sobre a grande quantidade de coleções
arqueológicas e artísticas, que podem interessar os turistas, e que considera que
precisa ser mais explorado, mencionou que é necessário valorizar os novos roteiros na
atratividade dos turistas, a colonização portuguesa, os monumentos que ainda restam,
o habitat amazônico, as riquezas minerais. Sobre os museus e memóriais que estão
sobre responsabilidade da SECULT e sobre o SIM- Sistema Integrado de Museus que é
uma estrutura administrativa que visa integrar e coordenar os museus, e citou: o
Museu da Imagem e do Som do Pará; Museu do Estado do Pará; Museu da Arte Sacra;
Museu das Gemas que fica no espaço São José Liberto Amazônico; Museu do
encontro, no forte do presépio; Museu do Círio; Espaço Cultura, Casa das Onze Janelas;
Corveta, Museu Solimões; Memorial do Porto de Belém e Memorial Amazônico das
Navegações, Mangal das Garças – Manjar. Finalizou, esclarecendo sobre os horários de
funcionamento, que infelizmente ainda não foi possível flexibilizar, e que estão
trabalhando para a efetiva criação da Associação dos Amigos do Museu, pois desta
forma, será possível contratar novos funcionários para ficar em novos horários. Na
sequencia o presidente do Fórum, agradeceu pela apresentação, e mencionou a
presença do senhor Sergio Melo, Diretor do Museu do Estado, e reafirmou a
importância de valorizar a intenção de fortalecer o relacionamento do Sistema
Integrado de Museus com o Trade, e comentou sobre o grande acervo cultural que
Belém possui, e que os principais insumos são a cultura e a natureza. Na sequencia
passou a palavra ao senhor Francisco Rocha, disse que pelo exposto, a ideia é que
possa trabalhar esses equipamentos, tantos os agentes de viagens como os receptivos,
pois são equipamentos de qualidade. Em seguida, o presidente mencionou a presença
da Senhora Joana Martins, que estará na sequencia fazendo a apresentação sobre o
Ver- o-Peso da Cozinha Paraense, e também a presença do Senhor Carmelo Procópio,

Chefe de Cozinha, e disse que a gastronomia é um carro chefe para o turismo. Dando
continuidade o Senhor Marcelo Mendes, afirmou que do ponto de vista do marketing,
é preciso criar novos produtos e atrativos, pois os equipamentos já existem e que os
produtos estão em pré-formatação, e que a oferta de novos produtos é importante, e
que este processo de divulgação do destino, é para colocar os produtos em paralelo, e
que o Turismo nessa configuração que estamos tendo, passa ser um meio para outros
campos e para outras atividades, que o turismo está sendo como um embaixador do
estado nos eventos internacionais, pois estamos não só vendendo o turismo em si, mas
outras atividades que estão dentro da economia paraense, mesmo sendo uma coisa
que não estava nos planos, mas que pela demanda começa a se configurar, que temos
excelentes atrativos para estado do Pará como um todo e o turismo está sendo o carro
chefe disso, e que o turismo hoje ganha uma outra conotação devido a importância
estratégica dentro de um planejamento maior do governo do estado, e acredita que os
próprios empresários paraenses começam a ver o turismo como um mecanismo
estratégico de negócios, não só na área do turismo em si, mas é preciso que seja
pensado também não só nos produtos turísticos que agente tem, mas pensar de uma
forma macro. O presidente passou a palavra então para a presidente da ABAV, a
Senhora Edna rocha, que comentou sobre a questão dos horários dos museus que já foi
explicado pela Senhora Carmen Cal, e com relação ao turismo, percebe que está
havendo uma unificação, um fortalecimento, que agora consegue ver as os resultados
das ações, pois antes nada acontecia, e que a ABAV está buscando novos parceiros, que
esteve na SAGRE, e que estará acontecendo o evento da Feira Internacional do
Chocolate. Perguntou ao presidente se seria possível fazer uma composição técnica
para fortalecer o que está sendo feito. O presidente respondeu que o fórum tem a
prerrogativa de criar câmaras temáticas para estudar determinados temas, e neste
contexto, poderíamos criar hoje uma câmara técnica de cultura, com quatro
conselheiros que discutam mais aprofundadamente essa questão para criar
alternativas de entrelaçamento melhor do turismo, então colocou em votação no
fórum, e perguntou se alguém se opõem a criação dessa câmara, não havendo
oposição, ficou aprovado por unanimidade a criação da Câmara Técnica de Cultura,
composta por quatro membros: Carmen Cal – SECULT; Francisco Rocha- ABAV; Milton
Guedes – ABRAJET e Ana Célia – SINGTUR e como sugeriu o Professor Álvaro do
Espirito Santo, a Senhora Wanda Okada – Museu Goeldi, por ter muito haver com as
discursões, serão então cinco membros, está Câmara Técnica foi criada para trabalhar
estas questões de aperfeiçoamento, de fortalecimento da estratégia cultural do
negócio turístico em Belém e no estado mas em Belém em particular. Sugeriu que a
Senhora Carmen Cal, esteja puxando esta Câmara, e estarão discutindo num nível
profissional estas questões e alternativas vão surgir, e acredita que o grande problema
é se não tivesse os equipamentos, que são de qualidade, então precisamos juntar os
interesses com profissionalismo para ver se fortalece este processo e finaliza
reafirmando: fica Criada a Câmara Técnica e Cultural e Adjacentes sob a presidência da
Senhora Carmem Cal. O Senhor Marcelo mendes tomou a palavra e sugeriu a Câmara
Técnica que incluísse os cinemas e teatros de nossa cidade que também são
importantes. Na sequencia o presidente comentou que sobre o turismo cultural da
gastronomia, e que está se trabalhando a rota entre Belém e Belo Horizonte, e tem um
voo da Azul que pode calçar este processo, e essas ações estão ocorrendo e quanto
mais trabalharmos de forma integrada, poderemos tirar mais benefícios desse

processo. Na sequencia, o presidente seguiu a matéria de pauta, chamando a Senhora
Jackeline Alves Gerente de Marketing da Paratur, para fazer a apresentação sobre a
FITA - Feira Internacional de Turismo da Amazônia, dentro de sua concepção genérica.
O senhor Marcelo Mendes, fez uma breve introdução, e a senhora Jackeline deu inicio
a sua apresentação, falando sobre o objetivo geral que é consolidar a FITA dentro do
receptivo turístico nacional e internacional, e sobre os objetivos específicos. Falou
sobre todo o processo de planejamento, do evento em um formato que não acontece
em nem um lugar do Brasil. Falou sobre o publico Alvo, e que o evento irá agregar
outros eventos de grande visibilidade regional e nacional como o Segundo Congresso
de Turismo, Hospedagem e Gastronomia da Amazônia Legal - VHBC Amazônia; Festival
Ver-o-Peso da Cozinha Paraense 2014 e o Segundo Encontro de Gestores Municipais de
Turismo. Falou sobre a capacitação e da qualidade de serviços para que os visitantes
sejam bem recebidos. Mencionou os estados e países que estarão presentes, e
finalizou falando sobre a estrutura da FITA que terá uma Programação Técnica
Cientifica; uma Bolsa de Negócios e Missões promocionais. O senhor Marcelo Mendes
concluiu, agradecendo e deixou registrado a parceria da ABAV e do CONVENCION &
VISITORS BUREAU e Pará 2000, que estão diretamente envolvidos nesse processo que
estão se fazendo necessários e importantes para a execução, e que espera que
possamos superar as expectativas e convidou a todos a se fazerem presente. O
presidente tomou a palavra e chamou o professor Álvaro Negrão do Espírito Santo,
Presidente do Conselho Estadual da CNTUR, que apresentou o Congresso de Turismo,
Hospedagem e Gastronomia da Amazônia Legal - VHBC Amazônia. O professor Álvaro
deu inicio cumprimentando a todos, e comentou que a CNTUR em dois mil e treze
tomou decisão de Alem do CIAT que é realizado em São Paulo e tem quase trinta anos,
trazer também um evento na Amazônia, que na visão da confederação tem uma
posição estratégica em termos de região brasileira, então neste contexto o evento
criado foi o VHBC Amazônia, que tem o objetivo de focar em três temáticas básicas: a
temática do turismo; a temática da hospedagem e a temática da gastronomia. Falou
sobre o evento do ano anterior, que teve uma proposta de discutir uma política pública
do turismo na Amazônia legal, para apresentar ao Ministério do turismo, um conjunto
de diretrizes que pudesse nortear uma politica publica nacional para a Amazônia, e
esse evento teve a participação de vários estados e o material resultante foi entregue
ao Ministro do Turismo. O tema de dois mil e quatorze será a Gastronomia da
Amazônia, o sabor do Brasil”, estaremos evidenciando a gastronomia da região, e
resgatando uma ideia, que a única cozinha brasileira é a cozinha da Amazônia, é a
cozinha paraense que conseguiu guardar as características originais indígenas. O
evento acontecerá nos dias vinte e vinte e um de maio, o programa ainda não está
finalizado, mas trabalharemos em dois eixos temáticos: primeiro discutir a organização
da sociedade civil para defesa da culinária regional tradicional, e esta confirmada a
presença do Chefe Eduardo Avelar; que é uma referencia no Brasil em defender uma
cozinha tradicional mineira e em outros estados. dentro da organização da sociedade
civil, convidado será o senhor Enio Miranda que é Secretario Geral da Academia
Brasileira de Gastronomia. Finalizou informando que estarão presentes todos os
diretores da CNTUR da Amazônia, e dentro dessa linha de trabalho outras pessoas
estão sendo convidadas e será feito uma estrutura de evento que vai trabalhar
questões que são naturais e vão contribuir para o turismo na Amazônia. Na sequência a
Senhora Fátima Gonçalves, Diretora de Políticas para o Turismo da SETUR, inicia sua

fala cumprimentando a todos, e em seguida, apresenta uma síntese sobre o Segundo
Encontro de Gestores Municipais de Turismo. Falou sobre os temas abordados que
serão: A Conferencia de Abertura, falando sobre a Política Publica de Turismo do Pará
os avanços e desafios; O Desenvolvimento de Destinos Turísticos: Como transformar
destinos emergentes em destinos consolidados; Programa de desenvolvimento
integrado do turismo sustentável; Governança do turismo sustentável; o turismo legal.
Finalizou convidando todos os membros do fórum, a participarem. Na sequencia a
senhora Joana Martins deu inicio a sua apresentação falando sobre o tema do evento
do Ver-o-Peso da Cozinha Paraense de dois mil e quatorze, que será a mandioca. Em
seguida, expos que o evento é realizado pelo Instituto Paulo Martins, e explicou sobre
o instituto, e em seguida falou sobre o objetivo do evento, que é divulgar a
gastronomia paraense e incentivar o turismo gastronômico, disse que a estimativa de
publico é de quarenta mil pessoas. Comentou sobre o sucesso do evento no ano
anterior e finalizou agradecendo a todos pela oportunidade. Dando continuidade, o
presidente falou sobre dois informes: Sobre a oficialização que cria a Primeira
Cooperativa de Turismo no Pará, que ocorrerá no dia vinte e cinco de fevereiro, às
quinze horas no auditório Paulo Almeida na SETUR, e convidou a todos. O segundo
informe é que através da Diretoria de Políticas para o Turismo da SETUR, com a
Senhora Fátima Gonçalves. Está sndo trabalhando a primeira rota histórico cultural do
Pará, a rota contempla a antiga trilha da estrada de ferro Belém-Bragança, é uma
relação em sintonia com a SETRAN- Secretaria de Transporte, que esta asfaltando a PA
que margeava a antiga estrada de ferro, que tem toda uma contextualização histórica
cultural nessa rota que inicia em Belém, e haverá toda uma sinalização dessa rota e
também toda uma estratégia de implementação de negócios turísticos, e nesse sentido
o Banpará está trabalhando para viabilizar uma linha credito mais acessível através do
Fundo do Banco do Produtor e do Cred-Cidadão, que irão subsidiar uma linha de
credito mais facilitada para aqueles que participarem do Passaporte Pará e de roteiros
como a Rota Histórica Belém-Bragança. Em seguida o representante do Banco do Brasil
fez um breve comentário sobre as linhas de crédito voltadas ao turismo e o presidente
finalizou o assunto da rota falando que no futuro terá uma reconstituição de doze
quilômetros entre Traquateua e Bragança, e que existe uma proposta do Governo
Federal através do DENIT, de se compor algum desses projetos de antigas estradas de
ferro com o foco no turismo, mas independente deste projeto base desenvolvido pela
SETRAN, o certo e que vamos ter a rota sob a visão rodoviária, então são
oportunidades de negócios que resistiram ao longo do tempo à serem recuperadas, e
uma nova alternativa para o Pólo Amazônia Atlântica, e terão mais um roteiro a ser
explorado. O presidente agradeceu a presença de todos, assim, encerrou a reunião às
dezenove horas e trinta minutos. Eu, Leila Alessandra Costa Prado, secretária de
gabinete da SETUR, redigi a presente ATA.

