ATA DA XIIIª REUNIÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE TURISMO DE TRIUNFO
- COMTUR
Aos dezenove dias do mês de agosto, do ano dois mil e onze, às 14:55h, realizou-se
a décima terceira reunião ordinária do Conselho Municipal de Turismo de Triunfo, no
auditório da Câmara Municipal de Vereadores de Triunfo. A reunião foi presidida
pelo Presidente do Conselho, o Sr. Antônio Evanildo da Fonseca Lima, fazendo-se
presentes os seguintes conselheiros: Secretaria de Planejamento e Finanças: o
Sr. Jean Rodrigues; Câmara Municipal de Vereadores: os Srs. João Batista e
Josivan Geraldo; Associação Comercial do Município de Triunfo – ACMT: o Sr.
Pedro Júnior; Transportes e Condutores de Turismo: o Sr. José Herculano Junior;
Equipamentos de Turismo: a Sra. Fátima Barros; Estabelecimentos Hoteleiros: o
Sr. Thomas Malaquias e a Sra. Cristina Antas; Bares e Restaurantes: os Srs.
Antônio Roberto; além da presença do Prefeito do Município Dr. Luciano Fernando
de Sousa, o Sr. Tarcisio Agostinho – SEBRAE Serra Talhada, a Sra. Anna Karine
Araújo Leite e o Sr. Fábio Luiz – IDPI – Instituto de Pesquisa e Desenvolvimento
Institucional. Evanildo dá início com apresentação da pauta que trata: 1 – Ata da
XII° reunião ordinária; 2 – Avaliação do São João; 3 – Avaliação da Festa dos
Estudantes; 4 – Salão de Turismo; 5 – Cursos de Qualificação; 6 – Lixeiras; 7 –
Festival de Cinema. 1 – Evanildo apresenta a Ata, tendo conhecimento e aprovação
por unanimidade. 2 – Evanildo abre discussão, tendo Pedro Jr o primeiro a fazer
suas considerações. Pedro Jr. diz que o São João não saiu da forma planejada e
discutida no conselho, sabe das dificuldades que se teve para preparar a estrutura
do evento, ficando a desejar na parte do dance, sendo difícil dançar na ladeira e no
piso, na coberta da rua que ficou pequena, a qualidade do som muito ruim, e a trupe
de animação não conseguiu atrair e interagir com o público, havendo muitas queixas
de seus clientes nestes pontos. Sabe que não adianta Triunfo concorrer com as
cidades pólos como Arcoverde, Serra Talhada, mas pode haver um São João
diferenciado na cidade, que possa atrair um público diferenciado destes pólos.
Sugere que seja iniciado com 3 meses, havendo todos os sábados ensaios de
quadrilhas no local, para tentar desta forma criar um vínculo e acostumar as pessoas
a irem ao local; a divulgação deve ser antecipada e se estender à outros centros; a
rua deve ser coberta de forma adequada e que de preferência possa ser fixa, devido
às chuvas que sempre chegam neste período; e que se tenha grupos de qualidade
tocando com uma boa estrutura de som. O São João de Triunfo até pode ser
pequeno, mas deveria ser de qualidade, que agrade e deixe o público confortável.
Dr. Luciano responde aos questionamentos, informando que Triunfo, por não ser
pólo, não recebe ajuda alguma do Estado para a realização do evento, ficando tudo
à custos da Prefeitura como: palco, som, iluminação, decoração e atrações, e por
ainda ter um débito de R$ 90 mil do Natal 2010, o qual só recebeu apoio do SESC
para a realização, ficando impossibilitado de fazer um São João com atrações
grandes na cidade, visto que teria a Festa dos Estudantes no mês seguinte também,
devendo manter o foco neste. Acredita que um dos erros no São João 2011 foi à
realização de tantos arraias de bairros e sítios, totalizando 22, devendo estes se
concentrarem no centro para reduzir custos e assim melhorar e incrementar a
programação. Para contratação de bandas grandes para este período, deve ser com
antecedência de pelo menos 6 meses, por conta de agenda. Para o Natal 2012 está
sendo feito desta forma, e diferentemente do ano passado, Triunfo recebeu apoio do
Estado de R$ 150 mil e já está sendo negociadas algumas atrações, devendo a
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programação está divulgada pelo menos 2 meses antes do evento. João Batista
sugere pegar o feriadão do São João e colocar atrações melhores neste período,
não adianta bandas de grande porte, pois Triunfo não ter a tradição e nem é pólo do
São João, além de que é preciso realizar o São Pedro de Canaã, a Festa de Jericó e
a Festa dos Estudantes, estes com apoio do Estado. Diz que o São João de Triunfo
deve ser o dia inteiro com apresentações de trios pé-de-serra, incentivar a vinda das
quadrilhas dos bairros e sítios para se apresentarem no centro, realizar premiação, e
no feriadão ter uma programação boa, com pelos menos 2 bandas que não seja de
nome mas de qualidade. Josivan sugere para a realização dos arraiais, haver uma
regulamentação, normas para a realização, com os critérios a seguir, pois será
impossível a Prefeitura negar o apoio, devendo assim chamar todos os
organizadores dos arraiais para apresentação do projeto e selecionar aqueles que
estão de acordo com as normas. Evanildo diz que se deve definir o melhor formato
para o evento e o local ideal, sugerindo os moldes deste ano, e anuncia que o Pólo
Gastronômico deve sair até o próximo ano, tendo assim o Bosque Horácio Timóteo,
melhores condições de receber eventos, onde já terá uma estrutura fixa de palco,
pista de dance e quiosques. Anota a sugestão de Josivan para ser discutida em
reuniões futuras, a melhor forma da realização destes arraiais. 3 – Evanildo abre
discussão sobre a Festa dos Estudantes. Fátima Barros diz que percebeu grande
dificuldade do comércio no beira lago, próximo ao palco, assim como dos moradores
da localidade, que tiveram a passagem na orla bloqueada com a montagem do
palco, dificultando o acesso. Ressalta ainda sobre o terreno do antigo Banco do
Brasil, que no ano anterior foi colocado o parque, e na Festa dos Estudantes 2011
ficou sem nada, muito sujo, cheio de lixo e mato, estragando a imagem da cidade.
Evanildo fala sobre o bloqueio do palco na orla, lembrando do grande foco de
problemas que houve no carnaval no corredor deixado, e por questão de logística,
organização e segurança, pensou-se em bloquear esta passagem, e que de fato,
ficou bem mais interessante, não sendo registrado nenhum problema. Dr. Luciano
complementa informando que os oito dias da festa estão mantidos, mas alerta que o
município não agüenta este período todo de atrações boas, perdendo assim na
qualidade dos grupos e na dificuldade de se conseguir bandas com agenda
disponível, entre outros. Quanto a Festa dos Estudantes 2011 não se teve muito
tempo para negociações, sendo apresentado como proposta à FUNDARPE, a
realização de quatro dias de festa com atrações renomadas, tanto na abertura,
primeiro sábado, quanto no encerramento dos oito dias, de quinta a sábado, ficando
para se definir o que fazer no meio da semana, de domingo a quarta para preencher
a programação. João Batista diz não acreditar que a programação da Festa possa
sair com três meses de antecedência como se propõe, pois não é prioridade para o
Estado a realização deste evento, reforça que não se pode reduzir a festa, pois
Triunfo não comporta o número de turistas e visitantes em um final de semana
apenas, reforçando a sugestão do Prefeito, sugerindo ainda que se possa ter uma
programação diurna na cidade. Pedro Jr. lembra da participação estudantil nos
primórdios do evento, a realização de oficinas, jogos, entre outros. Pede que haja
algo para movimentar o Lago João Barbosa, que se deve hoje definir um formato e
que seja divulgada a programação com antecedência. Josivan confirma que falta
preencher o dia na cidade, com os torneios de antigamente sugerindo jogos de
mesa como dominó, gamão, baralho, além de futsal, voley entre outros, algo que
possa envolver os jovens e a população em geral. Aprovou quanto ao término da
festa, não passando das 03:00h da manhã, podendo assim ter como a população
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curtir o show e não perder rendimento no seu trabalho ou atividade no outro dia.
Reforça pedido quanto à dependência que o município tem na realização da festa
com o Estado, acredita que Triunfo tem condições de fechar uma grade pequena
para o evento com antecedência, e quando a FUNDARPE chegasse, incrementaria
a programação com as atrações de peso, podendo assim iniciar a divulgação mais
cedo. Evanildo diante das colocações, diz que a grande dificuldade da festa foi
manter a estrutura de palco pelos oito dias de festa, e que foi aceita a realização da
festa em oito dias e não apenas em quatro, como anunciado inicialmente. Entende a
importância de se ter a programação antecipada para se trabalhar na divulgação, e
através do termo de compromisso elaborado, poderá cobrar do Estado um
posicionamento para o evento em 2012. Diz da tentativa de revitalizar a U.T.E. para
um apoio este ano, não sendo concretizado. Quanto aos cursos e oficinas realizados
durante o evento foi bem proveitoso. Quanto aos torneios, sugere tentar chegar junto
ao SESC e Secretaria de Educação para a sua realização. Em relação aos horários
dos show’s, afirma que irá ser trabalhado não apenas na Festa dos Estudantes, mas
todo evento em Triunfo, iniciando as 21h e terminando as 03h, devendo se articular
melhor quanto ao término, para que não acabe as 01:30h como ocorreu alguns dias
da festa este ano. Tentou-se trazer o campeonato de Jet Ski este ano para o Lago
João Barbosa, sendo cobrado um valor de R$ 25.000,00 mais o custo com
alimentação e hospedagem da equipe, sendo inviável para o município a realização
deste. Thomas sugere ao prefeito, que seja construído um palco fixo no pátio de
eventos, o qual reduziria, e muito, a dor de cabeça e os custos nos eventos. Fala
ainda da programação, que não agradou a maioria do público, com o formato de se
ter estilos de som por dia como: dia gospel, dia do samba, dia instrumental,
sugerindo mesclar os estilos todos os dias, além de que possam ser colocadas
atrações que movimentem o público e os façam dançar, pois no frio que sempre faz
está ouvindo música instrumental em pé, não é interessante. Dr. Luciano diz que
está pra ser liberada pela CAIXA, uma verba para ampliação do pátio de eventos, e
que este órgão não libera dinheiro para construção de palco, sendo impossível de se
feito. 4 – Evanildo fala sobre a premiação no salão de turismo, que este não é um
prêmio pessoal dentro da gestão municipal, mas sim do COMTUR, o qual abriu as
portas para o crescimento, dando maior visibilidade e frutos ao município. Dr.
Luciano comunica que após o recebimento deste prêmio, o projeto da construção
do pólo gastronômico foi retomado pela Secretaria de Turismo do Estado de
Pernambuco, além do projeto da cachoeira do Pingas. 5 – Evanildo fala dos cursos
de qualificação conseguidos, passando a palavra para Anna Karyna, representante
do IDPI – Instituto de Pesquisa e Desenvolvimento Institucional, para melhor explicar
sobre este projeto. Anna faz breve apresentação, informando que a equipe de
professores é toda especializada em suas áreas, que os cursos terão 40h de cargahorária, e que estarão trazendo cursos na área do turismo e que houve uma
aceitação muito positiva na cidade, tendo apenas dificuldade em formar a turma para
condutor de turismo, mas que estão ficando neste para tentar a realização, pois para
isto, deve haver no mínimo 35 alunos, e até o presente momento está sendo
contabilizando 16. 6 – Evanildo apresenta as lixeiras modelos que foram afixadas
na cidade, em total de 25, apresenta imagem de obras realizadas como a
revitalização do Cristo e a construção de um mirante neste mesmo local, além da
calçada na pista, da base do teleférico até o Palhoção. Apresenta também as lixeiras
solicitadas pelo COMTUR, informando que já estão prontas 30, devendo ser
repassadas para os empresários, sendo diante mão solicitada uma pela ACONTEC.
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7 – Evanildo diz que se deve ser definido uma data para a realização do Festival de
Cinema, dando como proposta da SETUR, a realização na terceira semana do mês
de agosto, pois não há evento algum neste mês, movimentando melhor a economia
local. Pedro Jr. sugere visita à Gramado para se ter como modelo a forma de se
trabalhar o festival de cinema. Acredita que seja ruim não estender pelo final de
semana, período que há turistas na cidade e que a divulgação é precária. É definido
então por unanimidade, a proposta de realização na terceira semana de agosto,
além de se iniciar no sábado, e não na segunda como é de costume. 8 – Evanildo
apresenta o projeto educação para o turismo realizado inicialmente com a Escola
Alfredo de Carvalho, como forma de alertar os jovens para a importância do turismo
municipal, desenvolvendo desde cedo o valor de pertença dos moradores. É
apresentado ainda, projeto da Aeronáutica Brasileira para Triunfo, onde será fixado
na Academia das Cidades um modelo de avião, tendo para isto uma equipe técnica
especializada da Aeronáutica para fixação. Devido ao relevo de Triunfo, este foi o
local ideal sugerido pelo Comandante. Não havendo nada mais a tratar, eu, Thomas
Evson Malaquias de Lima que servi à secretaria, lavrei a presente ata, da qual dou
fé como verídica, e todos que abaixo, assinam.

_____________________________
Thomas Evson Malaquias de Lima
Secretário da Reunião
_________________________
Antonio Evanildo da Fonseca Lima
Sec. de Turismo, Cultura e Desportos
- TITULAR -

________________________
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- SUPLENTE -

_________________________
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________________________
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_________________________
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________________________
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_________________________
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Sec. de Educação
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________________________
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Sec. de Educação
- SUPLENTE -
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_________________________
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________________________
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_________________________
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________________________
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_____________________________
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- TITULAR -

________________________
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- SUPLENTE -

_________________________
Fátima Barros
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- TITULAR -

________________________
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- SUPLENTE -

_________________________
Thomas Malaquias
Estabelecimentos Hoteleiros
- TITULAR -

________________________
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Estabelecimentos Hoteleiros
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_________________________
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________________________
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