HANGAR EXERCICÍO DE 2017
Meta e Especificação

Indicador Físico
Unidade
Quantidade

Duração
Inicio
Termino

Execução e Justificativas

CAPACITAÇÃO E PARTICIPAÇÃO EM EVENTOS
Participar das reuniões da Abraccef (Associação
Brasileira de Centro de Convenções);
- Participar de Feiras e Congressos para divulgação
do Hangar para o Brasil e outros países.

Agenda que estava prevista em Palmas-TO foi cancelada pela Associação.
2

3

02x ao ano

03x ao ano

nov/16

nov/16

jun/17

jun/17

Participação da Feira EBS em SP em 2016 e 2017; na Expocenter Norte em 2017;
Divulgação na FITA em Belém e SP, Supernorte, Expo-eventos e outros em Belém.

Devido a mudança de gestão e déficit financeiro esta atividade foi postergada para 2018.
O RH identificará as áreas prioritárias para esta capacitação e consequente implementação.
- Participação em cursos de Capacitação;

02

03x ao ano

jan/16

jul/17

- Otimizar a locação de estruturas do Hangar para
publicidade dos eventos ou externa;

05

10 meses

out/16

ago/17

Fechada parceria com a Empresa Phoenix Tower do Brasil com investimento de 700 mil reais em
tecnologia de comunicação. Em execução, com potencial de recietas de R$8 mil mensal.

-Fazer parcerias junto às empresas de organização
de eventos para maior aproveitamento de receita;

-

10 meses

out/16

ago/17

Contratado um Gerente de Novos Negócios e iniciamos um trabalho de avaliação das parcerias
comerciais já existentes e buscarmos maior eficiência nas negociações futuras.

-Manter fidelidade com empresas responsáveis por
Bailes de Formatura, casamentos e 15 anos;

-

BUSCAR PARCERIAS COM EMPRESAS PRIVADAS

-Buscar os realizadores de shows, para buscar
soluções quanto à participação na bilheteria do
evento como fonte de aumento de receita;

-

12 meses

12 meses

ago/16

ago/16

No Hangar reduziremos gradativamente os eventos sociais e dar maior foco para Feiras,
ago/17 Congressos, Convenções e similares, que são a vocação do espaço.

ago/17

O objetivo do Hangar não é concorrer com os organizadores privados e sim fomentar a
economia. Revisaremos esta meta para 2018, com maior foco em Feiras, Congressos,
Convenções e similares.

APRIMORAR O SITE/SISTEMA

Ajustar a plataforma web para uso como
ferramenta comercial, a fim de prospectar clientes;

-Ajustar o sistema de controle de eventos para
ampliar as possibilidades do setor comercial

03 meses

03 meses

nov/16

jan/16

jan/17

mar/17

Este processo está terceirizado, inclusive o domínio do Site e e-mail, que vem dificultando
alterações.
No primeiro trimestre/2018, traremos toda gestão para a OS Pará 2000 que possibilite as
adequações necessárias. Inclusive já contratamos um profissional de TI para se envolver neste
processo.
Foi atualizado o sistema comercial SISCAF para SAFE200, inclusive otimizado com novas
ferramentas, diversas melhorias no sistema de agendamento e controle dos eventos, inclusão de
espaços e controle de agendamentos futuros e possibilitades de avaliações segmentadas por
tipo de evento.

INSCRIÇÃO NO SICONV
Inscrição já efetuada em 2017.
Efetivar inscrição no Sistema de Convênios Federal
para aplicação de projetos para eminente captação
de recursos nos Ministérios Federais, estes para
ampliação, revitalização dos espaços e/ou custeio
de programações Culturais
PROJETO HANGAR RECICLA
Continuar a parceria com a Associação de
Catadores de Lixo para reciclagem de lixo deixado
pelos eventos, fazendo triagem e reduzindo as
despesas
AÇÕES PARA AUMENTAR RECEITA

02 meses

-

set/16

12 meses

ago/16

nov/16

ago/17

-Explorar a Cozinha Industrial como potencial
espaço de locação e fornecimento do buffet para
eventos;

-

-

ago/16

ago/17

Retomar a “Sala de Comunicação” como mais um
opcional de locação para sala de apoio ao cliente;

-

-

ago/16

ago/17

02 púlpitos 04
bebedouros 08
garrafas termicas

-

-Investir na compra de novos materiais para
locação pelo cliente;
-Permanecer na captação de eventos, fazendo
prospecção interna e externa, na incessante busca
por clientes de alto potencial;
Reavaliar a forma de cobrança dos locatários afim
de aumentar a receita
CONTRATO LOCATÁRIOS
Avaliar a possibilidade de colocação de quiosques
com outras opções de alimentação, produtos e
serviços

-

-

out/16

out/16

Este projeto continua, porém em 2018 revisaremos para formalizar de acordo com a legislação
em vigor

Iniciamos tratativas com UNAMA, Universidade da Amazônia, porém requer um projeto mais
amplo para implementar durante o ano de 2018. Temos explorado pontualmente nos principais
eventos realizados no Hangar. Primeiramente será realizada manutenção, pois os equipamentos
e instalações necessitam de revisão geral.

Esta sala terá projeto para centralização administrativa da OS Pará 2000, migrando algumas
áreas da Estação e assim possibilitar espaço para locação no Mezanino do Boulevard da Feiras,
agregando receitas adicionais.
Foram recuperados bebedouros, praticáveis, frigobar, carrinhos, pufs, etc... que já estão sendo
ago/17 locados. Em 2018 continuaremos com este processo, aumentando nossas fontes de receitas.

ago/17

-

02 meses

ago/16

set/16

05 quiosques

-

ago/16

set/16

Explorar parcerias com Universidades de
Gastronomia para um aproveitamento da cozinha
industrial.

-

01 mês

set/16

set/16

Investir em quiosques móveis com produtos dos
outros espaços nos períodos de grandes eventos e
feiras

-

01 mês

out/16

out/16

Foi contratado um Gerente de Novos Negócios que já iniciou este trabalho em 2017 e
continuará com maior intensidade em 2018.

Em 2017 vários contratos já foram revisados, tanto em valores quanto em suas cláusulas,
visando dar maior segurança à OS Pará 2000, além de potencializar receitas através de
renegociações e maior intensidade na cobrança de inadimplência.

Esta meta será implementada em 2018 com projetos específicos para não comprometer o visual
e conceito do Centro de Convenções.
Em 2017 nos reunimos com a nova direção da UNAMA para tratar deste assunto,que deveremos
prosseguir em 2018. Também tratamos sobre o mesmo assunto com representante da FIEPA e
com o próprio Secretário de Turismo para que em 2018 efetivamente iniciemos pelo menos um
projeto piloto.
Esta meta será implementada em 2018 com projetos específicos para não comprometer o visual
e conceito do Centro de Convenções.

AÇÕES PARA REDUÇÃO DE DESPESAS
Projeto de Energia Solar/Economia Energética

02 meses

set/16

out/16

Avançar junto à Celpa em um projeto de economia
de energia utilizando a luz solar;

-

06 meses

jan/17

jul/17

-Permanecer na geração própria durante o período
de ponta (18h às 21h) para economia de energia da
concessionária;

-

12 meses

ago/16

ago/17

100

02 meses

out/16

dez/16

02 meses

set/16

out/16

03 meses

jan/17

mar/17

-Troca de lâmpadas incandescentes por LED;
-Terceirizar equipe de elétrica do setor operacional;
-Avaliar a troca de máquinas do Salão B por
máquinas individuais, evitando o desperdício de
energia, quando do aluguel de apenas 01 módulo
do espaço;

03 splits

Em parceria da SEDEME (Governo do Estado) e CELPA, já está em execução este projeto que
gerará aproximadamente 50% da energia que é consumida no Hangar. Previsão de início da
Operação: Março/2018.
Projeto em implantação conforme item anterior.

Continuamos com a utilização dos Grupos Geradores (que foram todos recuperados na nova
gestão) nos horários ponta (18:30h às 21:30h).
Projeto em andamento. Estão sendo trocadas gradativamente as lâmpadas de acordo sua
localização, necessidade e fluxo de caixa.
Estudo mostrou ser inviável em razão das características do trabalho (disponibilidade de 24h,
com carga horária de 12/36).
Foram instalados 4 novos Fan Coils no salão B, inclusive com maior capacidade de acordo o
projeto de refrigeração existente no Hangar.

CRIAÇÃO DE UM SITE ESPECIALIZADO
Criação de website apto a adequar-se às
necessidades de visibilidade e comunicação com os
clientes, devendo conter espaços destinados a
publicidade dentro do site - banner de anúncios e
espaços para parceiros – viabilizando ampliação da
renda

Hangar

Site sempre atualiz.

Hangar

Período préestabelecido no
contrato individual
de cada cliente

jan/17

dez/17

Este processo está terceirizado, inclusive o domínio do Site e e-mail, que vem dificultando
alterações. Além disso, por inadimplência da OS Pará 2000 junto ao prestador, o processo estava
paralizado e que foi retomado na nova gestão.
No primeiro trimestre/2018, traremos toda gestão para a OS Pará 2000 que possibilite as
adequações necessárias. Inclusive já contratamos um profissional de TI para se envolver neste
processo.

VENDA DE ESPAÇOS PUBLICIDADE
- Oferecer para iniciativa privada a locação de
espaços para publicidade dentro do Centro de
Convenções;

jan/17

dez/17

Em 2018, de acordo o fluxo de caixa da Pará 2000, contrataremos empresa especializada para
mapear e precificar os potenciais espaços e evitar poluição visual. Esta mesama ação será
implementada em outros espaços , tais como, Manguerinho, Estação das Docas e Mangal.

ESTAÇÃO DAS DOCAS EXERCÍCIO DE 2017
Meta e Especificação

Indicador Físico
Quantidade

Unidade

Inicio

Duração
Termino

Execução e Justificativas

CULTURA, ARTE E LAZER.
- Disseminar e incentivar a cultua, arte e lazer, uma
vez que o espaço é ideal para disseminação de
várias manifestações artísticas, tais como música,
cinema, teatro e dança, as quais já se encontram na
programação mensal do complexo, oferecendo aos
visitantes projetos culturais de forma gratuita;

Projeto pôr do som - Consolidar um espaço
permanente de promoção cultural com grupos de
danças parafolclóricas e outras vertentes como
carimbo de raiz (pau e corda) e grupos de ballet,
que se revezam para apresentar ao público a
cultura paraense através da dança e da música.

Projeto teatro ao pôr do sol - Os espetaculos
preservarão o apelo didatico e educativo, de
divulgação, preservação e valorização da nossa
cultura regional, desenvolvendo uma linguagem
lúdica, dentro das diversas expresões artísticasde
teatro tradicional, teatro de bonecos e até
espetáculos circenses.

Projeto musica no ar - Promover diariamente nos
palcos deslizantes do boulevard da gastronomia e
boulevard das artes, apresentação com os melhores
músicos e interprete da musica paraense, nacional
e internacional.
Bailinho de Carnaval - Uma programação voltada
para as familias paraenses e turistas que ficam na
capital paraense durante o carnaval. Entre atrações
bandas de fanfarras, palhaços, música mecânica,
desfile de bois e pierrôs.

Implantados na Estação das Docas projetos culturais diversificados.
a)-No total de 24 tipos de programações culturais de qualidade que envolveram teatro, música e
dança, foram ofertadas para os visitantes da Estação das Docas, através de parcerias com
agências de turismo, SESC, Guarda de Nazaré, UEPA, FUNTELPA, TVS LIBERAL, RECORD,
produtores independentes, etc.
b)-Parceria com as empresas CN PRODUÇÕES e PRODUÇÕES E CIA para realização de
programação cultural na Estação das Docas.

-

Estação das Docas

Todas as sextas do
ano, exceto sexta
santa

jan/17

dez/17

Este é um projeto muito bem sucedido e em plena execução e aprovação do público em geral.
No Último trimestre de 2017, remanejamos a realização para o centro do complexo (no recuo
entre o armazém 1 e 2), visando dar maior visibilidade ao público do complexo que foi
totalmente aprovado. Em 2017 também ampliamos as apresentações em pontos turísticos
estratégicos de Belém, que denominamos de "Projeto pôr do som itinerante".

Este também é um projeto muito bem sucedido e em plena execução e aprovação do público
em geral. Em 2018 continuaremos com a execução do mesmo.

Estação das Docas

Estação das Docas

Estação das Docas

Segundo e quarto
domingo de cada
mês

Diariamente

Sábado, Domingo
que antecedem a
terça de carnaval

jan/17

jan/17

dez/17

dez/17

Esta ação estava prejudicada em decorrência da paralização dos palcos que não receberam a
devida manutenção, porém na atual gestão os 2 palcos deslizantes foram totalmente
reformados e em pleno funcionamento. O projeto voltou com 100% de execução e
funcionamento a partir do segundo semestre de 2017.

Projeto em pleno funcionamento e sempre muito elogiado pelo público presente, bastante
divulgado nas mídias sociais e também nas impressas e televisivas. Em 2018 com certeza será
ainda melhor, pois o sistema de refrigeração do Boulevard das Feiras está em pleno
funcionamento.

Cine Estação - Promover mensalmente dentro do
teatro Maria Sylvia Nunes exibições de filmes do
circuito alternativo e comercial, com qualidade de
som e imagem digital, além de titulos brasileiro e
documentários. Receber parcerias com grandes
festivais, como o festival varilux de cinema Francês.
Estação Junina - Tem objetivo de promover a
cultura regional e atrair visitantes para o complexo.
A programação contara com um mestre de
ceremônia, apresentação de uma quadrilha,
apresentação de um grupo folclorico e de uma
dupla sertaneja.
Rock na Orla - Promover lazer aos visitantes ao
mesmo tempo que valoriza os talentos paraenses.
Este evento atrai um fluxo de público maior que o
habitual.

Esta ação estava prejudicada em decorrência da deficiência do sistema de refrigeração, porém a
partir de Julho/17 a ação foi retomada, inclusive com atingimento no segundo semestre/17 da
meta de quantidade de exibição de filmes exigida pela ANCINE (para filmes nacionais).
Estação das Docas

no mínimo 4
sessões por mês

jan/17

dez/17

Projeto em plena execução nos meses de Junho e continuaremos em 2018, sempre buscando
dar maior visibilidade para a ação.
Estação das Docas

Estação das Docas

Dia 24 de junho ou
o sábado que
antecede esta data.

Aos Sábados

jun/16

jul/16

jun/17

ago/16

Projeto em plena execução nos meses de Julho e sempre bastante elogiado. Em 2018
continuaremos, sempre buscando agregar novidades para a ação, seja através de parcerias e
divulgação.

TURISMO
- Desenvolvimento do turismo na Estação das
Docas, uma vez que trata-se de um dos pontos
principais de turismo, onde os visitantes tem a
oportunidade de conhecer comidas regionais, os
souvenires, bem como passeios de barco pela orla
da baía do Guajará e ilhas próximas;
Serviço de visita monitorada realizada por
funcionários bilíngues.
NEGÓCIOS
- A comercialização dos espaços da Estação das
Docas para os empresários paraenses

-

-

jan/17

dez/17

Estação das Docas

Diariamente

jan/17

dez/17

Locação de pacotes empresarial transladação e
círio - locação de espaços e estruturas no complexo
Turistico Estação das Docas para realização de
eventos empresariais com foco em uma das
maiores festas religiosas do mundo.

Serviço em pleno fucionamento e continuaremos em 2018, inclusive melhorando os serviços
com revisão do roteiro e script.
Em 2017 com a reestruturação das Gerências de Novos Negócios e Comercial, foram iniciadas os
mapeamentos e ações de prospecções de novos locatários com o objetivo de aumentar o MIX de
Este é um processo que ainda não foi implementada por questões contratuais da atual locatária
do terminal fluvial, porém em 2018 buscaremos opçoes para termos maior atrativos do público
náutico eassim fomentar os negócios da gastronomia e lojas instaladas na Estação das Docas.

- Divulgação e ampliação do turismo náutico no
Estado do Pará através de parcerias com a inciativa
privada, utilizando o Complexo Estação das Docas
como referência nesta área de atuação
Feira dos municípios paraenses - Criar
oportunidades de promover intercâmbio entre os
municípios, valorizar cada município paraense
difundido suas caracteristicas, atrativos e
possibilidades de investimento individuais.

Em 2017 ocorreu a Intensificação da divulgação dos atrativos da Estação das Docas em mídias
digitais, impressas e indoor.
Estreitamento do relacionamento com jornalistas.
Atrações turísticas em parcerias com a SETUR e outras entidades, tais como, organizadores de
Feiras e Congressos, Aeroporto, Terminal Rodoviário e Hidroviário, etc...

Estação das Docas

1 vez ao mês,
quarta a domingo
Janeiro
no inicio de cada
mês.

Estação das Docas

Sábado e Domingo

-

-

out/16

Dezembro

out/16

Este é um evento que já demanda de maior espaço e em 2017 foi realizado em outro formato,
ou seja, os municípios e pólos participaram da FITA - Feira Internacional do Turismo da
Amazônia, que por sinal foi um sucesso. A OS Pará 2000 apoiou o evento e inclusive com Stand
para divulgação dos nossos espaços e prospectar novos negócios.

Atualmente já são locados espaços externos para montagens de palcos, além do Boulevard das
Feiras. Também temos locado de forma temporária espaço para quiosques de acordo o perfil do
produto a ser comercializado, sem interferência no mix existente no complexo.

EVENTOS
Comercialização dos espaços da Estação das Docas
para eventos.

- Requisitada para realização de eventos, a Estação
das Docas dispõe do Boulevard das Feiras e
Exposições, espaço ideal para grandes eventos
sociais, feiras e exposições;

ago/16

ago/17

Com a reestruturação da nossa área comercial que foi centralizada no Hangar, intensificamos
ações de prospecções de eventos de acordo o perfil de cada espaço gerido pela OS Pará 2000.
Ações permanente de contatos com as empresas de eventos sociais e organizadores de Feiras e
Exposições de pequeno e médio porte são realizadas mensalmente para o fechamento de
agenda e contratos. Em 2017 tivemos reduções de eventos neste local em decorrência de
deficiência na refrigeração do Espaço, porém a partir de Novembro/17 retomamos com sua
capacidade total e em pleno funcionamento, após recuperação de todo sistema da Estação das
Docas.

Aniversario da Estação das docas - Promover no dia
13 maio, diversos eventos culturais gratuitos, que
convidem a população e vistantes a comemorar
mais uma ano de pleno fucionamento da estação
das docas, esta janela para o rio, que é um presente
para cidade.

Estação das Docas

mai/16

Continuamos com esta ação que já faz parte do calendário anual de comemoração da Estação e
em 2018 será ainda melhor, pois diversas melhorias forma realizadas pela nova gestão, tais
como a total recuperação do sistema de refrigeração, das escadas rolantes, elevadores, palcos
deslizantes, portas automáticas, calafetação da muralha de contenção da orla, construção de
mai/17
bicicletário, dentre outras. E no início do ano de 2018 já iniciaremos a recuperação total dos 8
guindastes que estão totalmente deterioradas.

RÉVEILLON
- É um projeto onde o custo é a somatória do
convênio entre a SETUR e a OS, mais
patrocinadores e contrapartida desta organização.
A programação tem a finalidade de atrair público
para o complexo, garantindo retorno rentável aos
locatários e valorização da cultura e do potencial
turístico da Estação das Docas neste momento de
confraternização universal;

Estação das Docas

31/dez

dez/16

dez/16

Após 1 ano sem realização deste evento, no final do exercício de 2017, realizamos um dos
melhores, seguros e mais organizados "RÉVEILLON" da Estação das Docas e ainda sem a injeção
direta de recursos financeiros do Governo do Estado. O Reveillon 2018 foi muito elogiado pelo
público presente, pelas mídias locais e o mercado em geral. Tivemos um público estimado de 30
mil pessoas.

MANGAL DAS GARÇAS EXERCÍCIO DE 2017
Meta e Especificação

Unidade

Indicador Físico
Quantidade

Inicio

Duração
Termino

Execução e Justificativas

EDUCAÇÃO AMBIENTAL
Desenvolver projetos de educação ambiental para
incentivar a conscientização da preservação do
meio ambiente.

O projeto de educação ambiental “ Momento ECOZOO” realizado quinzenalmente no Mangal
das garças, foi reformulado, sendo mais interativo e didático para melhor envolvimento das
crianças na atividade. Foi acrescido de uma vertente digital, onde se estimula o interesse pela
ecologia utilizando as mídias digitais.

Ter a Dom

Os projetos com a finalidade de educação ambiental estão em pleno funcionamento,
acompanhados diariamente com pré-agendamento, com a Coordenação, orientação de monitor
guia e assessoramento pela Gerência de Marketing e Cultura.

Para fins de educação ambiental, serão
implantados projetos como visita monitorada com
agendamento de guia para escolas e instituições;
roteiro expresso para os visitantes, acompanhado
por um guia do parque, com duração de trinta
minutos pelos turnos da manhã e da tarde

ago/16

ago/17

CAPACITAÇÃO DE PROFISSIONAIS
O RH disponibiliza mensalmente a relação de cursos e palestras para escolha pelos
colaboradores.
A decisão é pessoal de participar, porém sempre tem o incentivo, inclusive quando designado
pela Pará 2000 esta arca com os investimentos, em caso de custo.

Buscar parcerias para a capacitação dos
funcionários do parque, incentivando o melhor
desempenho do profissional;

Buscar parcerias com instituições públicas ou
privadas, ofertando a eles treinamento técnico no
parque e em contrapartida a instituição
disponibilizará vagas em cursos técnicos, graduação
ou pós-graduação;

Bolsa de estudo

1 ano

ago/16

São realizadas parcerias com instituições públicas e privadas, tais como UFRA, UFPA, EMBRAPA,
Instituto Evandro Chagas e Museu Emilio Goeldi para troca experiências e de atividades
inerentes a cada instituição. Ex.: são recebidos estagiários para treinamento no Mangal ou para
ago/17
treinamento acadêmico e em troca podemos utilizar as instalações ambulatoriais das
instituições.

PRESERVAÇÃO
O Nucleo Técnico já realizou parcerias com a EMBRAPA e o Museu Emilio Goeldi, os quais
forneceram plantas que foram incorporadas ao jardim do parque, exemplo: Pau Rosa, Ipê Roxo,
Buriti, Tucuman, etc...

Diversificar e aumentar o plantel do parque com a
finalidade de preservação e tornar o parque mais
atrativo ao turismo;
Para fins de preservação, o zoológico firmará
parcerias com instituições ambientais para receber,
reabilitar e introduzir no plantel as espécies
resgatadas
O parque irá desenvolver projetos reprodutivos
para aumentar o número de indivíduos do plantel Transporte aéreo, guia
possibilitando permutas com outros zoológicos, de transito animal,
com a finalidade de manter a variabilidade genética
sexagem
e introduzir novas espécies no plantel.

12 meses

ago/16

É de responsabilidade do Núcleo Técnico do Mangal firmar as parcerias. No segundo semestre
de 2017 foi realizada permuta de Guarás por Flamingo, procedentes de outro Estado da
ago/17 federação. Em 2018 continuaremos com esta ação, incluindo os Cisnes Negro que está com
superpopulação.
Após estudos desenvolvidos pelo Núcleo Técnico do Mangal, em 2017 concluiu o intercâmbio
interestadual de animais silvestres. Foi realizada permuta Guarás por flamingos, devidamente
legalizado pelo IBAMA. E também recebemos do IBAMA de Belém 15 aves para cuidar.

1x por ano

fev/17

abr/17

QUADRO DE ENERGIA DOS LOCATÁRIOS

Redução dos custos com a individualização do
quadro de energia dos locatários

Quiosques e
Restaurantes

4

nov/16

jan/17

A individualização depende de investimentos elevados, principalmente do sistema de
refrigeração que consome a maior parte da energia e trata-se de equipamento antigo, cujas
cláusulas contratuais também não prevê inestimetnos por parte do locatário do principal
restaurante. Em 2018 faremos uma avaliação tècnica mais detalhada de acordo o fluxo
financeiro deste espaço, que atualmente é deficitário, pelas altas despesas indispensáveis ao
funcionamento e as fontes de receitas limitadas.

PESQUISA
Esforços da coordenação e do Núcleo Técnico estão em andamento através de intercambio e
troca de experiências com diversas instituições. A comunicação está a cargo da Gerência de
Marketing que tem dado maior foco a este espaço, inclusive com cobertura das emissoras de
televisão. Em 2017 na nova gestão, foram realizadas elevados investimentos em reformas,
manutenções e recuperações de diversas estruturas importantes, tais como, Mirante do Rio;
Trilha do Aningal totalmente recuperada (que estava interditada), Elevador do Farol,
borboletário, núcleo técnico, obras de arte, sinalizações, dentre outras. Isso possibilitou maior
quantidade de frequência ao parque. Isso só foi possível através de parcerias e convênios com
várias instituições.

Adquirir e disseminar conhecimento para
manutenção da fauna e flora do parque, aumentar
a publicidade e tornar o parque mais atrativo ao
turismo;

o parque desenvolverá estudos nas áreas de saúde,
nutrição, anatomia, fisiologia, comportamento,
reprodução, genética e botânica, por meio de
parcerias com instituições de ensino e pesquisa
para produzir seus próprios trabalhos científicos e
auxiliar nos trabalhos das instituições parceiras,
com a finalidade de disseminar o conhecimento em
congressos, revistas nacionais e internacionais.

Em decorrência de várias prioridades acima citadas, este projeto será reavaliado em 2018, pois
demanda de investimentos, profissionais especializados e com dedicação exclusiva, enquanto
que pelo déficit financeiro da OS Pará 2000, este projeto foi prejudicado.

Publicação

2x ano

ago/16

ago/17

LAZER E TURISMO
Conforme item anterior, os espaços foram completamente revitalizados, dando maior
visibilidade aos visitantes que ficam com sentimento de que o patrimônio público está sendo
bem cuidado.

-Ofertar aos visitantes opções de lazer e turismo.
-Através das atrações que o parque Zoobotânico
possui, como o Memorial Amazõnico da Navegação,
O farol de Belém, o viveiro das Aningas, o mirante
do rio, o Borboletário e o armazém do tempo

Ter a Dom

ago/16

ago/17

MANUTENÇÃO DOS ANIMAIS DO PARQUE
Patrocínios de empresas privadas para auxiliar na
manutenção dos animais do parque, reduzindo
assim os custos com o manejo;
Firmar parcerias com empresas privadas, onde as
mesmas poderão “adotar” uma espécie auxiliando
na compra do alimento ou patrocinar a construção
de um recinto;

12 meses

ago/16

ago/17

Foi concretizado uma parceria com empresa privada(ANJOPET) e em 2018 atuaremos na busca
de ampliar patrocínio através da Gerência de Novos Negócios que introduzimos na área
Comercial da OS Pará 2000.
Conforme item anterior, em 2018 atuaremos na busca de ampliar patrocínio através da
Gerência de Novos Negócios que introduzimos na área Comercial da OS Pará 2000.

Alimento Recinto

2 meses

CORTINAS DE CONTENÇÃO
-Instalação de cortinas de contenção nas
antecâmaras dos recintos, fazendo assim que não
ocorra a fuga dos animais do recinto, uma vez que
hoje existe um funcionário que controla a abertura
das portas do recinto e recebe os bilhetes, e com a
instalação reduziria os custos na folha de
pagamento.

A estrutura citada requer investimentos e o atual mecanismo de controle, tanto no viveiro como
no borboletário, sendo indispensável o colaborador para atendimento ao visitante. Portanto
esta ação se tornou inviável em especial ao local que é um ambiente da natureza.
Cortina de Contenção

2 meses

out/16

Exames

24/ano

Ago/16

nov/16

EXAMES LABORATORIAIS E DE IMAGEM
Redução dos custos com o manejo dos animais
buscando parcerias para realização de exames

Atualmente são realizados através de parcerias com a UFRA e o Museu Emilio Goeldi. Portanto
ago/17 já é uma ação de rotina.

BILHETERIA DO PARQUE
Meta em duplicidade. Em 2018 aditaremos com exclusão desta meta.

-Bilheteria única para incremento de receita
A adoção de um bilhete único para acesso ao
Parque como um todo, aumentaria a captação de
receita e reduziria o número de funcionários com a
função de receber o bilhete nos recintos.

Bilheteria

1

ago/16

set/17

TRAPICHE
- Locação do trapiche para incremento de receita e
proporcionar lazer a população
-Lugar atraente para realização de aulas como yoga,
alongamento, mat pilates ou Tai chi chuan.

Ter a Dom

ago/16

ago/17

Iniciamos um estudo para automação da bilheteria com fornecimento de bilhete único, com o
objetivo de reduzir o caixa móvel, porém para o momento atual da economia com escassez de
receitas, este projeto ficou para reavaliação em 2018.

Em 2017 na atual gestão este local foi totalmente recuperado dando maior segurança aos
visitantese que após isso inclusive já foi locado para a empresa Hydro que realizou um evento
corporativo, gerando receitas adicionais. Em 2018 ampliaremos esta ação, inclusive definindo
critérios de utilização de acordo o conceito que o local exige.

ARMAZÉM DO TEMPO
Uma melhor exploração do espaço locado para este
fim para incremento de receita, incentivando a
SOUVENIR
Venda de souvenir para incremento de receita,
divulgação do parque e proporciona satisfação ao
visitante;
Serão fabricados chaveiros, pingentes, canecas,
canetas, blu-sas, animais de pelúcias e cartões
postais com espécies da fauna, flora e Paisagens do
parque.
ORQUIDÁRIO
- Locação para incremento de receita, incentivo a
programação cultural e proporcionar lazer ao
visitante;
- Visamos transformar o espaço para locação de
exposições itinerantes e feiras de produtos
regionais;
QUIOSQUE
- Como alternativa, será sugerido ao locatário o
pagamento do aluguel do espaço com porcentagem
nos lucros, durante os períodos de baixa temporada
pré-estabelecidos em contrato;

Split
cozinha

2
1

out/16

mar/17

Este espaço estava locado para apenas 01 quiosque que impedia de se realizar outro tipo de
locação, porém no segundo semestre de 2017 negociamos o remanejamento da locatária para a
Inciamos tratativas com a empresa Gekos, porém em decorrência do momento econômico os
investimentos ficaram restritos na maioria dos segmentos. Em 2018 voltaremos com esta ação,
agregando com a recuperação do Orquidário.

Comprar Souvenir

12 meses

Ter a Dom

Quiosque

3

out/16

ago/16

ago/16

ago/17

ago/17

ago/17

Este espaço ficou comprometido e sem possibilidades de locação, pois sua estutura que é
totalmente de madeira foi totalmente deteriorada com a ação do tempo, que culminou na sua
interdição temporária e requer uma reconstrução. Em 2018 buscaremos parcerias e recursos
financeiros para recuperar o espaço e reativar com a locação e geração de receitas.

Este assunto está sendo tratado de acordo com cada contrato de locação. Vale frisar que em
2017 realizamos diversos investimentos já citados acima que aumentou a frequência de
visitantes e por consequência o movimento e faturamento dos quiosques, que possivelmente
compensará esta sazonalidade.

COLÔNIA DE FÉRIAS DO MANGAL DAS GARÇAS
- O objetivo é que cada participante da colônia
possa de forma interativa apreender sobre o tema
proposto em cada ano de forma lúdica e despertar
para questões ambientais, além de incentivar a
prática do voluntariado.

Mangal das Garças

18 dias ao longo do
mês de julho

Julho

Julho

Esta ação foi prejudicada em decorrência das interdições para as manutenções pós inverno que
estavam em andamento, além das baixas receitas para fazer frente aos custos com a ação. Em
2018 reavaliaremos esta meta levando em conta o custo x benefíco.

ANIVERSÁRIO DO MANGAL
Uma programação especial em alusão ao
Aniversário do Parque Zoobotânico Mangal das
Garças, a qual contará com visitação gratuita aos
espaços monitorados (Farol-ViveiroReservar/Borboletário Memorial Amazônico da
Navegação);

Programação em plena execução. Em 2018 estamos programando uma comemoração especial
para celebrar as dezenas de melhorias implementadas no parque em 2017, já citadas em itens
anteriores.
Mangal das Garças

12 de Janeiro

Janeiro

ROTEIRO EXPRESSO REALIZADO POR FUNCIONÁRIOS DO PARQUE
Projeto com a finalidade de educação ambiental está em pleno funcionamento, acompanhados
diariamente com pré-agendamento, com a Coordenação, orientação de monitor guia e
assessoramento pela Gerência de Marketing e Cultura. Realizadas todas as terças-feiras as 10 da
manhã.
No site há orientação para os que desejam visitar o parque e participar desta ação.

O projeto oferece gratuitamente o serviço de um
monitor guia, onde é transmitido para crianças,
jovens e adultos a história do Parque, a arquitetura,
e informações sobre alimentação reprodução e
habitat da diversificada fauna e flora, que
compõem a biodiversidade da Amazônica e podem
ser encontradas no parque
MOMENTO ECOZOO
Projeto gratuito que antecede o Teatrinho do
Mangal, criado para aproximar os visitantes da
fauna que habita ou visita constantemente o
parque. É um momento de interação e
conhecimento. Os profissionais do parque explicam
um pouco sobre as características, alimentação e
reprodução dos animais apresentados.

O projeto de educação ambiental “ Momento ECOZOO” realizado quinzenalmente no Mangal
das garças, foi reformulado, sendo mais interativo e didático para melhor envolvimento das
crianças na atividade. Foi acrescido de uma vertente digital, onde se estimula o interesse pela
ecologia utilizando as mídias digitais.

Mangal das Garças

Primeiro e terceiro
domingo de cada
mês além de
durante projetos
especiais realizados
no parque

PROJETO TEATRINHO DO MANGAL
- O Projeto Teatrinho do Mangal, voltado para o
público infantil, as estórias abordam temas
ecológicos voltados para a conscientização e
preservação;
LOCAÇÃO DO ARMAZÉM DO TEMPO

Mangal das Garças

1º e 3º domingo de
cada mês

jan/17

dez/17

Caracteriza-se na realização de eventos de pequeno
porte.

Mangal das Garças

Diárias de acordo o
evento do cliente

jan/17

dez/17

Meta em duplicidade. Em 2018 aditaremos com exclusão desta meta. Já abordado
anteriormente sobre este espaço.

Mangal das Garças

Diárias de acordo o
evento do cliente

jan/17

dez/17

Meta em duplicidade. Em 2018 aditaremos com exclusão desta meta. Já abordado
anteriormente sobre este espaço.

jan/17

dez/17

Projeto em pleno funcionamento. No site há informações adicionais.

LOCAÇÃO DO MIRANTE DO RIO
Caracteriza-se na realização de eventos de pequeno
porte

