ATA DA 74ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO FÓRUM DE DESENVOLVIMENTO
TURISTICO DO ESTADO DO PARÁ – FOMENTUR
Aos vinte e oito dias do mês de abril de dois mil e quatorze, às dezesseis horas e
trinta minutos (16h30), no nono andar da sede da Federação das Industrias do
Estado do Pará - FIEPA, teve início a septuagésima quarta Reunião Ordinária do
Fórum de Desenvolvimento Turístico do Estado do Pará – Fomentur. O Secretário
de Estado de Turismo e Presidente do Fórum, Doutor Adenauer Góes, iniciou sua
fala, colocando em pauta a solicitação feita por dois dos componentes do fórum,
a Senhora Ana Célia, representante do Singtur e o Senhor Gelderson Pinheiro,
representante da ABETA, sobre o aeródromo dos Municípios de Soure e
Salinópolis, e apresentou a Senhora Cristina Barra, Diretora de Transportes
Aeroviários da Secretaria de Estado de Transportes - SETRAN, a qual foi
convidada para dar algumas informações sobre o assunto em questão, porém,
antes de iniciar o assunto, colocou a ata da última reunião em discussão e não
havendo manifestação dos presentes, a mesma foi aprovada por unanimidade e
na sequencia passou a palavra para a representante da SETRAN. A Senhora
Cristina Barra, explicou sobre os problemas dos aeródromos, e informou que
quanto ao do município de Soure, de um modo geral, foi interditado por
inúmeros problemas na área operacional e no entorno do aeroporto, porém a
SETRAN não foi notificada da interdição, e ao buscar informações no “NOTAM”
diz que o principal motivo de interdição foi por problemas da não apresentação
do plano de zona de proteção do aeródromo. Explicou que esse plano nada mais
é que uma planta que mostra como está o entorno do aeródromo em termo de
pouso e decolagem ao mesmo tempo, e informou à prefeitura de Soure, que se
foi interditado, é porque foi antes notificado, porém a SETRAN não foi informada,
orientou sobre os documentos necessários e contatos para se buscar mais
informações de como interromper a interdição. Comentou sobre o aeródromo
do Município de Almerim, que também foi interditado pelo mesmo motivo de
Soure. Comentou que atualmente está sendo exigido pela Secretaria de Aviação
Civil, o Termo de Outorga, isto é, a delegação e que se sugere que seja feito um
convenio entre a Secretaria de Aviação Civil juntamente com as prefeituras. O
Estado, faz reparos, manutenção, ampliação sempre que necessário, e que basta
somente tomar as providencias necessárias para ser apresentado à secretaria.
Com relação a Soure, não houve avanço, por não ter sido oficializado nem um
documento junto à SETRAN e deixou claro que fez todos os esforços, deu todas
as orientações, para que problema fosse solucionado Na sequencia o Senhor
João Lima, representante do polo Marajó, disse que a responsabilidade do
aeródromo de Soure é do Estado, não da Prefeitura, e que o documento que
seria feito por uma empresa competente, custava vinte mil reais, e nem a
Prefeitura e nem do Estado teriam condições. A Senhora Cristina Barra, informou
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que com relação a jurisprudência, segundo o Plano Aeroviário do Estado, a
administração é dos municípios e não do Estado. O Presidente do fórum, tomou
a palavra e comentou referente a afirmação do Senhor João Lima, que o Estado
constrói o equipamento, como construiu em Soure o aeroporto, mas a
manutenção, não é feita pelo estado, isto é, a manutenção daquilo que precisa
para administrar o aeroporto, então, quando a prefeitura solicita que seja
construído é uma situação padrão, ou seja, a manutenção é de responsabilidade
da prefeitura, então a senhora Cristina Barra, é a pessoa que está disponível para
orientar, e ver o que é que efetivamente deve ser feito e onde podemos ajudar
como secretaria de turismo e como Fórum. Na sequencia a Senhora Cristina
Barra, reafirmou que responsabilidade dos aeródromos é da prefeitura, mas não
há impedimentos do estado junto com as prefeituras terem uma cooperação
mutua para resolver as questões. Em seguida o Senhor Gelderson Pinheiro,
representante da ABETA, sugeriu que se fizesse um documento, solicitando uma
reunião. O presidente do Fórum na oportunidade articulou junto com a
representante da SETRAN, para que seja marcado uma reunião onde estará
presente o Senhor João Lima do Polo Marajó, o Senhor Gelderson Pinheiro
representante da ABETA e o Senhor Carlos Girard representando a SETUR e a
reunião ficou marcada para o dia cinco de maio de dois mil e catorze. Em seguida
o Senhor Fernando Acatauassu representante da FAEPA, comentou, sobre a
época em que era fácil e barato pegar avião e pousar nas fazendas do Marajó, e
que hoje ficou difícil e caro fazer isso, e que acredita que é difícil para a
prefeitura de Soure manter um aeródromo, por conta de sua estrutura
financeira, somente para ser utilizada somente em caso de emergência. Em
seguida o Presidente do Fórum pediu a senhora Cristina Barra que falasse sobre
o aeródromo de Salinas e a mesma disse que houve uma obra iniciada no
governo anterior e que houve exigências de projeto e as obras eram gerenciadas
com o comando da aeronáutica - CONAR e depois foi criada a ANAC que tomou a
responsabilidade e as obras prosseguiram pela ANAC e não foram concluídas. Em
seguida Senhora Glenda Alves representante da CNTUR se colocou a disposição
em nome do empresariado de Salinas para apoiar no que for necessário para
resolução do problema. O presidente do Fórum sugeriu que a Senhora Glenda se
manifestasse junto a prefeitura de Salinópolis e ao empresariado, que
encaminhasse a SETUR que fará gestões junto a SETRAN para retomar o processo
do aeródromo, e agradeceu a participação da Senhora Cristina Barra, pela
colaboração e a mesma se colocou a disposição para qualquer informação e
orientação. Dando continuidade, o presidente do fórum convidou a Senhora
Tania Martins, do Instituto Paulo Martins para compor a mesa, e fez uma
pequena menção agradecendo a receptividade da FIEPA, e agradeceu o Senhor
Raul Tavares que é responsável pelo Centro Internacional de Negócios-CIN , que
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estava presente representando o Senhor José Conrado, presidente da FIEPA, fez
também menção da presença da Senhora Tiziane Matos, que é a nova Secretária
de Turismo do município de Curuça, que estava presente representando o Polo
Amazônia Atlântica e apresentou a pauta, com comentários da Paratur sobre a
Feira Internacional de Turismo da Amazônia – FITA, depois o Professor Alvaro
Negrão do Espirito Santo e a Senhora Fatima Gonçalves com aprsentaçãod o
evento da CNTUR dentro da FITA, e a Senhora Joana Martins, do Instituto Paulo
Martins, que faria a apresentação do Ver-o-Peso da Cozinha Paraense, evento
que também compõe a FITA e passou a palavra para o Senhor Marcelo Mendes,
presidente da Paratur. O Senhor Marcelo Mendes cumprimentou a todos e fez
um resumo da FITA, disse que agora está focada na bolsa de negócios para
geração de negócios, por entender que dessa maneira poderão ser mais efetivos
e que traduz o momento que estão passando, um momento de
profissionalização de negócios e consolidação da marca turística do Pará.
Comentou sobre a Bolsa de Turismo de Lisboa- BTL e WTM em São Paulo e
percebeu que é necessário inovar e que na FITA, é o momento de mostrar um
modelo diferenciado no que se refere a sua percepção de mercado, um modelo
em que agencias e todos os envolvidos no turismo, olhe para o Pará e vejam
grandes oportunidades de geração e fechamento de negócios, a que será uma
troca de experiências para esse novo formato. Agradeceu a todos os que estão
colaborando e vê que o Pará está com muito mais visibilidade do que no
primeiro momento. Propôs ao receptivo que possam registrar os números para
que possa criar mecanismo de registros para q no futuro ter esta estimativa do
aumento do turismo do estado e passou a palavra a Senhora Jacqueline Alves,
Diretora de Marketing da Paratur, que fez um resumo do que havia sido
apresentado na reunião anterior do Fórum, disse que há três grandes eventos
que serão da parte técnico científico, falou sobre os números, falou sobre o
público alvo e sobre as missões. Comentou sobre o trabalho com as empresas
aereas TAM e TAP, com relação aos novos voos e finalizou expondo como foi
planejada toda a FITA e passou a palavra ao Professor Alvaro Negrão do Espirito
Santo que iniciou sua fala, comentando em nome do presidente da CNTUR
nacional o Senhor Nelson Pinto, sobre a satisfação da Confederação Nacional de
Turismo em participar deste mix de eventos que é a FITA, com o segundo
Congresso. Falou que a proposta e foco principal do evento será a gastronomia e
em seguida explicou toda a programação, falou sobre o livro de sua autoria e do
Senhor Fernando Jares Martins, com o titulo “Gastronomia do Pará o sabor do
Brasil”, que será lançado em Portugal com o apoio da TAP, que faz uma
retrospectiva do desenvolvimento da gastronomia da Amazônia e em especial do
Pará, desde o século XVII ao século XXI. Falou que parte do trabalho relacionado
do século XVII ao XIX , foi feita por ele com base nos estudos de doutorado que
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fez na universidade de Coimbra em Portugal, já o Senhor Fernando Jares
Martins, abordou no livro, a gastronomia contemporânea que é a gastronomia
do Pará hoje. Em seguida fez as suas considerações finais e a Senhora Jackeline
da Paratur, deu continuidade apresentado as ações da FITA e em seguida passou
a palavra a Senhora Fatima Gonçalves, Diretora de Politicas para o Turismo da
Setur que iniciou sua apresentação falando da importância do segundo Encontro
com Gestores Municipais de Turismo dentro da FITA, disse será um espaço
aberto de discursão e troca de informações com os gestores de turismo, onde
será discutido pontos importantes para os município e em seguida informou
horários e nomes de palestrantes dentro do terceiro dia do evento. Finalizando a
apresentação sobre a FITA a Senhora Jacqueline falou sobre as divulgações e
comitivas e agradeceu a todos. Na sequencia o Presidente agradeceu a
apresentação, e informou que o Senhor Marcelo Mendes participou na WTM de
uma reunião da Associação Brasileira de Ilhas Turísticas, que nessa associação a
ilha de referencia é a ilha do Marajó, e o Senhor Marcelo Mendes pode fazer
uma sugestão de governo de que o município de Soure fizesse parte da diretoria
nacional dessa associação de ilhas turísticas, dessa forma o prefeito do município
Soure é o diretor de marketing desse processo de associação que visa trabalhar
de forma efetiva e concreta e de forma mais sinérgica para que possa haver
planejamento, comunicação, agilidade, compromisso mais em torno das ilhas
turísticas, e dessa forma a ilha do Marajó é a ilha representante do Estado do
Pará nessa nova associação que foi oficializada dentro da WTM e que o Ministro
do Turismo esteve presente no referido evento. Na sequencia passou a palavra a
Senhora Joanna Martins que falou sobre a programação do Ver-o-Peso da
Cozinha Paraense dentro da FITA, a mesma cumprimentou a todos, apresentou
vários números e falou da importância do evento no Estado, falou sobre a
participação de chefes de cozinha estrangeiros e de outros estados no evento, e
também do espaço para os chefes de cozinha locais, falou da divulgação,
relacionou os nomes dos chefes, e comentou sobre a vinda de um dos melhores
chefes de cozinha do mundo, o Senhor Alex Atala e finalizou convidando a todos
para participarem e também acessarem o site e mídias sociais. O presidente
tomou a palavra, e comentou sobre a importância do evento e a importância da
envergadura da FITA, que são um conjunto de ações, e que tem muitas coisas
interessantes que estão acontecendo no contexto do sinergismo. E com
referencia a gastronomia, comentou sobre as inovações na agricultura familiar,
sobre a plantação de maniçobeira, que produz a folha que é feita a maniçoba, a
produção de tucupi padronizado e que na questão do processo de economia, vai
se interligando nesse processo de produção. E finalizou comentando de suas
visitas a alguns municípios do estado para apresentar o projeto da Rota Turística
Belém Bragança. A senhora Edna Rocha representante da ABAV, tomou a palavra
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e comentou sobre a formatação de roteiros turisco como rota do Chocolate, rota
das Flores Tropicais, rota do Açai que está sendo consolidado, comentou que em
Salvador na Bahia há quarenta roteiros regionais, e que espera estrurar e
formatar dez roteiros em Belém. Em seguida o Presidente apresentou o Senhor
Reginaldo Ferreira que é presidente da Câmara de Comércio Luso Brasileira e
passou a palavra ao Professor Álvaro do Espirito Santo, e o mesmo, parabenizou
o Instituto Paulo Martins, na pessoa da Senhora Joanna Martins e Tânia Martins,
pela proposta tecnicamente muito bem elaborada do Ver-o-Peso da cozinha
paraense deste ano, comentou sobre o fato de a cada ano ser incorporados os
chefes de cozinha locais, e que considera isso muito importante, e que hoje
perecebe que os chefes locais já começam a despertar para serem os
protagonistas nesse processo. Finalizou comentando que essas ações que estão
sendo apresentadas, estão de acordo com o plano Ver-o-pará, e consolidam a
diretriz que o governo do estado está dando em termo da valorização dos
aspectos que caracterizam a cultura e a natureza do Pará. Em seguida houve a
assinatura do Convênio celebrado entre a SETUR e o Instituto Paulo Martins, no
qual se repassa um apoio financeiro para a execução do Ver-o-peso da Cozinha
Paraense e também sob a ótica do Instituto Paulo Martins, terá mais um apoio
para o trabalho de pesquisa que será desenvolvido para fundamentar o
conteúdo do material promocional de gastronomia que a Paratur irá imprimir e
trabalhar como um segmento de turismo cultural que faz parte do plano de
operação de marketing que a Paratur desenvolve e teve como testemunhas o
Senhor Marcelo Mendes, presidente da Paratur e a Senhora Gabriela Landê,
representante da O.S. Pará 2000. Dando continuidade comentou que esteve em
Belém o Professor Jordy, da Universidade de Barcelona na Espanha, que fez um
seminário sobre Turismo Receptivo Gastronômico na Universidade Mauricio de
Nassau, e também a SETUR está com uma parceria com a referida universidade,
e com o apoio da ABRASEL, será aberto um curso para gerentes de restaurantes.
Prosseguiu comentando sobre os novos cursos que serão ofertados pela
Universidade Mauricio de Nassau e Faculdade Estácio de Sá, para lançar cursos
de gastronomia, e que isso não está acontecendo por acaso, é um trabalho que
vem sendo consolidado. Na sequencia chamou a Senhora Fátima Gonçalves para
fazer uma apresentação sobre o Projeto da Rota Turística Belém-Bragança. A
Senhora Fátima Gonçalves iniciou lembrando que o trabalho como Secretária de
Estado de Turismo é também promover o Turismo sustentável para reduzir a
pobreza e a desigualdade social através do desenvolvimento sustentável, e que
dentro deste contexto as ações são voltadas para atender e conseguir resultados.
E que todo o trabalho está dentro do Plano Ver-o-Pará. Prosseguiu falando sobre
Rota Turística segundo o conceito do Ministerio do Turismo, que seria um
itinerário dentro de um contexto histórico, ou seja, o turismo se utiliza da
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historia como um atrativo para fins de promoção e comercialização Turística.
Continuou explicando o significado de Rota Turística, e expos a importância e os
objetivos. Em seguida comentou sobre as outras Rotas Turísticas existentes no
Brasil e e no mundo e expôs a historia da estrada de Ferro Belém Bragança, na
qual disse que foi um eixo econômico que estruturou praticamente os
municípios de Belém, e que a grande proposta da rota e induzir o incremento do
turismo a partir da implantação de um novo eixo de desenvolvimento
denominado Rota Turística Belém- Bragança, abrangendo treze municípios que
fazem parte dos polos Belém e Amazônia atlântica e essa é a primeira das rotas
que será lançada dentro do polo com a ideia de aproveitar o fluxo que já existe,
para o desenvolvimento econômico. Após o término da apresentação o
presidente passou a palavra ao Senhor Joacyr Roca representante do SINDETUR,
que relembrou que no passado a empresa aérea Varig divulgava o turismo do
Pará, comentou sobre a FITA, elogiou o projeto da Rota Belém Bragança e
parabenizou a senhora Joana Martins e a Senhora Tãnia Martins pelo projeto
Ver-o-Peso da cozinha paraense. Em seguida a representante do polo Amazônia
Atlântica e secretária de turismo do município de Curuça, a Senhora Tiziane que
agradeceu ao Presidente do Fórum e a Senhora Fatima Gonçalves pela atenção
ao Polo e ao reconhecimento do potencial do polo, elogiou todo os projetos e o
trabalho que está sendo executado e colocou a disposição enquanto secretários
e enquanto poder publico. O presidente agradeceu a manifestação e comentou
que o processo tem um desenvolvimento natural e que a questão é como é que
cada um pode efetivamente contribuir no limite de positividade na missão que
cada um de nós temos, e que para que haja desenvolvimento é necessário uma
série de ações, e que está acontecendo um avanço gradativamente e passou a
palavra ao senhor João Lima do polo Marajó que elogiou o projeto da Rota
Belém-Bragança e comentou sobre a dificuldade do transporte hidroviário de
Belém para o Marajó. O Senhor Francisco Rocha, representante da ABBTUR/PA
comentou sobre os novos voos internacionais e informou que através da
Secretária de Turismo os guias de turismo e agentes de viagens e concessionários
do aeroporto de Belém, terão curso de inglês e francês. O Presidente agradeceu
a presença de todos, agradeceu ao Senhor Maiken representante da Belemtur,
que tem tido uma serie de parcerias na área da qualificação em mosqueiro,
icooaraci, Cumbu e em Belém e que o PEQtur é um programa consolidado, um
programa muito importante no processo, mencionou a o projeto da Rota BelémBragança, que tem dois programas que vão calçar a rota , que um deles é o
PEQtur na capacitação e ou outro no financiamento com CREDCIDADÃO Turismo
que o governador irá assinar durante o evento da FITA. Concluiu dizendo que
são coisas boas que estão acontecendo e vão continuar a acontecer, e que tem
certeza que juntos estão no rumo certo sob a ótica do planejamento, tanto do
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compromisso, da comunicação e da agilidade de cada um e de todos nós. Assim,
encerrou a reunião às dezenove horas e trinta e cinco minutos. Eu, Leila
Alessandra Costa Prado, secretária de gabinete da SETUR, redigi a presente ATA.
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