200ª SESSÃO ORDINÁRIA DO COMTUR
(17 de maio de 2017)
Reunião realizada dia 17 de maio de 2017 às 16h, Sala 4 do Palácio de Convenções
do Anhembi, sob a presidência de Eduardo Colturato e com a presença dos Diretores
da SPTuris, Conselheiros e Convidados relacionados no final desta ata.
SPTuris | Sr. Eduardo Colturato agradeceu a presença de todos os presentes e
iniciou a reunião apresentando a pauta do dia, cujos temas foram: Apresentação do
documento: “Dados e Fatos – Números de São Paulo”; Apresentação das Ações do
Plano de Desenvolvimento do Turismo Sustentável do Polo de ecoturismo de São
Paulo; Apresentação de Projetos Especiais - Novos eventos para a cidade; Virada
Cultural; Assuntos Gerais.
SPTuris | Fábio Montanheiro iniciou com a apresentação dos Números do Turismo
de São Paulo, cuja receita com turismo é equivalente ao PIB da Jamaica ou

Nicarágua. Além disso, quase meio milhão de pessoas são beneficiadas com
ofertas de empregos no setor que movimenta. São Paulo é o destino turístico
do Brasil que mais recebe visitantes anualmente. Além dos mais de 12 milhões
de brasileiros que passaram por aqui em 2016, cerca de 2,5 milhões de
estrangeiros aproveitaram tudo o que São Paulo tem de melhor. Perfil do
Turista - Quem é o turista que vem para São Paulo? Quais os atrativos
visitados por ele? Quanto tempo fica na cidade? Estas e outras informações
auxiliam o mercado a entender o comportamento dos visitantes e quais são
seus hábitos de consumo, potencializando ainda mais projetos turísticos.
Eventos e Feiras - São Paulo é a capital sul-americana das feiras e eventos
dos mais variados temas. Seja um casamento ou uma feira, uma reunião para
50 pessoas ou uma exposição para um milhão, a cidade está sempre pronta
para atender todo e qualquer tipo de evento. Meios de hospedagem - São
Paulo conta com amplas opções de hospedagem, para todos os bolsos, em
todas as regiões da cidade. Dos econômicos hostels aos luxuosos hotéis de
padrão internacional. Cultura e Lazer - O mundo das artes e espetáculos ferve
em São Paulo. Na cidade brasileira onde tudo acontece, podemos encontrar
mostras, espetáculos, cursos, debates e diversas formas de arte nas dezenas
opções espalhadas pela cidade. Transportes - São Paulo é o principal hub de
transportes do Brasil e da América do Sul. Conta com 4 aeroportos, 3 terminais
rodoviários, 10 rodovias de acesso e diversas opções de transporte local,como
trens, metrô, táxis, veículos alugados e malha cicloviária. Gastronomia - Se há
algo que se faz com maestria em São Paulo é uma boa mesa: a cidade tem
opções gastronômicas que enchem os olhos dos turistas e dos paulistanos. Por
aqui se come de tudo, um pedacinho de cada lugar do mundo. A maior cidade
da América do Sul é também a mais gastronômica. Consumo e Finanças - O
poder financeiro e do maior mercado consumidor brasileiro está presente em
locais emblemáticos como a Avenida Paulista e o centro de São Paulo. Agora,
São Paulo entra em uma nova fase, abrigando empresas de tecnologia e
startups, transformando a cidade no “Vale do Silício Brasileiro”.
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Encerrou a apresentação esclarecendo que os dados foram obtidos mediante
as informações enviadas pelas instituições e condensadas neste relatório que
estará à disposição de todos para alinhamento da comunicação ao mercado e
para apresentar São Paulo com a mesma linguagem e dados consistentes.
SPTuris | Sr. Eduardo Colturato reforçou a importância desse material para que todo
o trade de São Paulo utilize os mesmos números, fortalecendo assim o mercado e o
turismo da cidade.
SPTuris | Fernanda Ascar apresentou as Ações que estão sendo realizadas

para o Plano de Desenvolvimento do Turismo Sustentável do Polo de
Ecoturismo de São Paulo. Convidou os membros do COMTUR para a Oficina
de Construção Participativa que será realizada em 18/5/2017 em Parelheiros e
faz parte do Produto 4 - Diagnóstico e Propostas.
SPTuris | Carlos Parente - Calé – apresentou os Projetos Especiais - Novos

eventos para a cidade: Arraial da Cidade, no Sambódromo do Anhembi (24 e
25/6); Então é São João, festa junina em três praças/regiões da cidade (1 e
2/7); O Anhembi é das Crianças, férias de julho, no Pavilhão de Exposições
(julho/2017); Delícias de São Paulo, praça de doces, quitutes e artesanato,
itinerante em quatro regiões da cidade (julho/2017); Passeio de Cães,
incentivar a vacinação de diversão (agosto/2017), Bicicooltur, passeio ciclo
turístico de São Paulo (novembro/2017); Oktoberfest no Sambódromo (30/9 a
8/10); Ilumina São Paulo, concurso entre os habitantes da cidade para a
decoração de Natal nas fachadas das casas e edifícios (novembro e
dezembro); Natal e Réveillon da Cidade, decoração de Natal e Festa de Ano
Novo.
SPTuris | Sr. Eduardo Colturato destacou um trabalho que está sendo
realizado com as escolas de Samba para potencializar o Carnaval de São
Paulo o ano todo nas quadras das Escolas. Lembrou de dois grandes eventos
que a cidade recebe em junho, Marcha para Jesus (15 de junho) e Parada
LGBT (18 junho).
SPTuris | Sr. Eduardo Colturato esclareceu como será a estrutura da 13ª
Virada Cultural 2017, que será realizada nos dias 20 e 21 de maio, com ações
descentralizadas, em diversas regiões, como: Parque do Carmo, Chácara do
Jockey, Autódromo de Interlagos, Sambódromo do Anhembi e Centro. A
programação já está disponível no site. Dentre as principais atrações,
destacou: Daniela Mercury, Fafá de Belém, Titãs, Alcione e Olodum.
SPCVB | Elenice Zaparolli – Apresentou as ações ligada a gastronomia da
cidade que foram reunidas em um encontro no dia 10 de maio articulado pelo
SPCVB para integrar as diversas entidades e empresas com projetos nessa
área. Entre os projetos apresentados, destacam-se: 1). São Paulo: Capital
Ibero-Americana da Cultura Gastronômica 2018, liderada pela Academia
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Brasileira da Gastronomia e que envolve uma serie de ações como feira,
congressos e concursos para promover a cultura e gastronomia Brasileira. 2)
Projeto Restaurante Week que já ocorre a 10 anos em SP com audiência de
mais de 1,6 milhos de consumidores no Brasil, em 2017 será realizado de 19
de agosto a 29 de outubro. Outros projetos de destaque: Projeto Food Trucks;
Projeto Enchefs São Paulo; Projeto #Somostodoshappyhour; 5INC Turismo,
Projeto Essenza.
SHRBS | Sr. Virgílio Carvalho – informou que o 30º - CIHAT – Congresso
Internacional de Gastronomia, Hospitalidade e Turismo voltará a ser realizado
nas dependências do Anhembi, previsto para novembro/2017. Informou
também que o projeto da reforma da passarela do aeroporto de Congonhas já
foi apresentado pelo Prefeito, cujo valor da obra e manutenção, dos próximos
dois anos, será pago pela iniciativa privada. O projeto ainda inclui a construção
de uma praça, substituindo o antigo estacionamento. A nova passarela terá um
visual mais moderno, com elevadores nas duas extremidades e serão
instalados televisores com a programação da cidade.
DEATUR | Sr. Marcelo Monteiro – colocou a DEATUR à disposição das
entidades e reforçou a importância em divulgar o trabalho e serviços
disponíveis. Ressaltou que essa delegacia exerce um papel fundamente na
segurança do turista e que fossem incluídos nos eventos e projetos como, por
exemplo, no Plano de Desenvolvimento do Turismo Sustentável do Polo de
Ecoturismo de São Paulo.
SHRBS | Sr. Virgílio Carvalho – sugeriu que a DEATUR faça uma
apresentação sobre suas ações na próxima reunião do COMTUR, ampliando
assim a sinergia com as demais entidades.
AMITUR | Sr. Jarbas Favoretto – informou que o 16º Salão São Paulo de
Turismo será realizado no Centro de Eventos São Luis, no mês de junho/2017,
e solicitou o apoio de todos na divulgação e a importância da cidade de São
Paulo como expositor, pois está com dificuldade em fechar os custos
operacionais do evento e todo apoio será muito importante. Destacou a
importância do Conselho conhecer e ser convidado para os novos
empreendimentos turísticos da cidade.
SINDEGTUR SP | Sr. Vilton Giglio – falou sobre a importância da contração
de um guia de turismo regulamentado no Circular turismo e sugeriu que todos
participassem do roteiro com um guia de turismo do Sindegtur para sentir a
diferença desse serviço com um profissional qualificado a bordo. Falou também
sobre a necessidade em trabalhar outros temas em SP, como por exemplo, a
história dos estádios, igrejas, escolas de samba, dentre outros.
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SPTuris | Sr. Roberto Belleza – ressaltou a importância dos guias terem
conhecimento na linguagem de sinais, pois fez um walking tour e os guias
presentes não tinham conhecimento em Libras. Dessa forma, solicitou uma
atenção do Sindicato a esse público tão sensível que requer um cuidado
especial.
ABRAJET | Sr. Luiz Maggio – informou que, conforme enviado pela SPTuris,
estão abertas inscrições para cursos do PRONATEC e dentre as opções
disponíveis há o curso de Libras, inclusive se colocou a disposição para
disseminar a informação. Falou também que estão abertas as inscrições para o
Troféu São Paulo Capital Mundial da Gastronomia, troféu criado pela Câmara
Municipal, por meio de Decretos Legislativos e tem por objetivo incentiva a
mídia especializada e divulgar a gastronomia paulistana. Ressaltou a
importância da divulgação do prêmio e a participação para prestigiar o evento.
SPTuris | Sr. Eduardo Colturato – esclareceu que a São Paulo Turismo não
tem nenhum controle sobre o serviço do Circular Turismo, cuja gestão é feita
pela SPTrans. Informou que está sendo elaborado um novo edital, para a
próxima licitação do sistema de ônibus da cidade, pela Secretaria Municipal de
Mobilidade e Transportes e que está sendo estudada a forma que o Circular
Turismo entraria nesse edital.
Informou que o COMTUR tem como objetivo compartilhar ideias e juntos ajudar
no fomento do turismo na cidade. Em razão disso, propôs que as entidades
apresentem as instituições e suas principais ações e também tragam pauta
para exposição nas próximas reuniões.
Finalizou a reunião agradecendo a presença de todos.

São Paulo, 17 de abril de 2017.
Presentes:
ENTIDADE

NOME

MEMBRO

ABRAJET/SP - Associação Brasileira dos
Jornalistas de Turismo - São Paulo

Luiz Sacaramegio Maggio

Titular

CET - Companhia de Engenharia de Tráfego

Marcelo Luis Roland Zovico

Suplente

DEATUR - Delegacia Especializada de
Atendimento ao Turista
DSV - Departamento de Operações do
Sistema Viário
DSV - Departamento de Operações do
Sistema Viário

Marcelo Augusto G.Monteiro

Titular

Edson Caram
Victor da Costa

Suplente
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Secretaria Municipal da Fazenda

Margarida Almeida Egydio

Titular

Secretaria Municipal de Gestão

Wagner Lenhart

Titular

Virgílio Nelson da Silva Carvalho

Suplente

Eduardo Felix Villanueva

Titular

Marco Antonio Dantas Nunes

Suplente

Elenice Zaparolli

Suplente

Jarbas Favoretto

Suplente

Irineu Leite Burin

Titular

SENAC

Sandra Regina Mattos de Freitas

Titular

FECOMÉRCIO

Fabio Pina

Titular

Aristides de La Plata Cury

Titular

Vilton Giglio

Convidado

Secretaria Municipal de Esportes e Lazer

Nelson E. Vitor

Represent.

SPTURIS

Eduardo Colturato

Titular

SPTURIS

Fernanda Ascar

Suplente

SPTURIS

Roberto Belleza

Convidado

SPTURIS

Presler Leandro Rodrigues

Tesoureiro

SPTURIS

Carlos Alberto Parente

Convidado

SPTURIS

Fabio Montanheiro

Convidado

SHRBS - Sindicato de Hotéis, Restaurantes,
Bares e Similares de São Paulo
SINDEGTUR - Sindicato Estadual dos Guias
de Turismo de São Paulo
SINDEGTUR - Sindicato Estadual dos Guias
de Turismo de São Paulo
SPCVB - São Paulo Convention & Visitors
Bureau
AMITUR - Associação dos Municípios de
Interesse Cultural e Turístico
ARESP - Associação dos Operadores de
Receptivo de São Paulo

SKAL SP (Associação Internacional de
Profissionais de Turismo)
SINDEGTUR - Sindicato Estadual dos Guias
de Turismo de São Paulo

Em conformidade:

Eduardo Colturato
Secretário-Executivo do COMTUR

Miquéias de Morais
Gestor do FUTUR

Presler Leandro Rodrigues
Tesoureiro do FUTUR

Ata da 200ª Sessão Ordinária do COMTUR – 17/5/2017

