CXLV SESSÃO ORDINÁRIA DO COMTUR
(12 de Setembro de 2005)
Reunião realizada dia 12 de setembro de 2005 às 20h00” Sala 4 do Palácio das
Convenções do Anhembi, foi aberta pela Diretora de Turismo da São Paulo Turismo
S.A. Sra. Luciane Leite e com a presença dos Senhores Conselheiros relacionados
no final desta ata.
Registre-se nesta sessão que excepcionalmente foram apresentados os projetos
“Executive Guide Bussines” e “São Paulo 360º” que solicitam chancela oficial do
órgão de turismo juntamente com os conselheiros do Futur, por solicitação do Sr
Presidente Nelson Baeta.
Sr. Nelson Baeta, colocou que excepcionalmente os projetos serão apresentados
aos conselheiros do Futur e Comtur pelo fato dos conselheiros e convidados do
Comtur estarem
aguardando o inicio da reunião do Comtur, solicitou que
entrassem para em conjunto assistirem a apresentação dos projetos que foram
encaminhados por e-mail a todos os conselheiros do Futur e Comtur, denominados
“Executive Guide Business” da empresa Neo Studio-Propaganda & Design Ltda _EPP,
representada pelos senhores Marco Antonio Dias – Diretor Comercial e Luis Sérgio Roizman Diretor de
Redação e o “Projeto São Paulo 360º” da empresa das Artes- Editare Editora representada
pelos senhores Renato Menin Diretor Comercial e Marketing e o Sr. Dudu Tresca idealizador do
projeto. Explicou que pelas normas e procedimentos os projetos que solicitam
chancela de apoio devem ser apresentados primeiramente aos Conselheiros do
Futur e uma vez aprovado se apresenta ao Comtur; mas excepcionalmente se fará
a apresentação para ambos os conselhos e posteriormente os conselheiros se
manifestarão sobre a aprovação ou não para a concessão da chancela,
obedecendo-se os trâmites burocráticos necessários.
Marco Antonio Dias, iniciou a apresentação do guia colocando que esta buscando
patrocinadores de empresas do segmento de turismo de negócios. O guia em
assunto terá três mídias – internet, celular (acessar via wap) e papel, em
português e Inglês e terá uma tiragem inicial de 10.000 (dez mil) exemplares.
Luciane Leite, questionou se havia alguma dúvida do que foi apresentado, não
ocorrendo nenhuma manifestação, solicitou que se iniciasse a apresentação do
projeto São Paulo 360º.
Renato Menin, iniciou a apresentação do projeto SP. 360º em que a idéia é
mostrar os pontos culturais da cidade linkados com os sites dos viabilizadores do
projeto, mesclando a informática e a fotografia permitindo navegar como se as
pessoas estivessem no local. Solicitou ao Sr.Dudu Tresca que apresentasse o
exemplo com vista externa do Jardim da Luz, interior da Pinacoteca, entrando nas
salas navegando, o resumo da história do equipamento, como chegar, o material
será em CD e disponível no site.
Cíntia Moller Araújo, disse que a proposta da Spturis é conquistar o morador de
São Paulo no sentido de resgatar a auto estima e sugeriu que nesse projeto se
envolvesse o morador da cidade.
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Renato Menin, agradeceu a sugestão que vem de encontro com a idéia do
projeto.
Nelson Baeta, questionou qual seria a contrapartida para o apoio institucional de
ambos os projetos apresentados.
Renato Menin, respondeu que se o produto for chancelado e viabilizado junto a
iniciativa privada, será disponiblizado no site da São Paulo Turismo do SPCVB e
nos terminais eletrônicos - totens das Cit’s.
Marco Antonio Dias, respondeu que disponibilizará pela internet com atualizações
diárias com link para a São Paulo Turismo e SPCVB, e disponibilizará o guia de
papel para ser distribuído nas CIT’s 2.000 (dois mil) exemplares pois atinge um
público específico, e nas CIT’s que tiverem terminais eletrônicos poderá ser
acessado.
Sra. Luciane Leite, deu continuidade à reunião referindo-se aos projetos
apresentados aos Srs.Conselheiros do Futur e do Comtur e que será encaminhado
ao Comtur à deliberação dada pelos conselheiros do Futur, para obtenção de
aprovação do Comtur, eletronicamente. Em seguida referiu-se ao item de pauta do
Comtur, anunciou a presença do Sr. Caio Luiz de Carvalho.
Sr. Caio Luiz de Carvalho, agradeceu a presença de todos e desculpou-se pelo
atraso, comunicou o sucesso da feira internacional de cosmética/cosmoprof
realizada no pavilhão da Anhembi e o Show de Rock que ocorreu na sexta feira que
deram um grande impacto na cidade.
Informou que foi sancionada a lei de sinalização turística, comentou o Projeto “São
Paulo Tem Histórias Para Contar” que prevê 300 placas instaladas em totens com
as informações em três idiomas português,inglês,espanhol com o objetivo de
explicar a historia da cidade a moradores e turistas, o projeto esta sendo
desenvolvido em conjunto com a Secretaria Municipal de Cultura, Secretaria de
Serviços, e da Empresa Municipal de Urbanização – Emurb.
Em seguida deu inicio a apresentação dizendo que o processo se desenvolveu
com reuniões internas e a coordenação do Sr. Clovis Carvalho com o objetivo de
definir formas de trabalho que levem a integração dos diversos elos da cadeia
produtiva do turismo, visando maximizar os resultados para a cidade dos grandes
eventos que acontecem mensalmente. Deve-se definir uma agenda, com objetivos
claros e comuns a ser trabalhada em conjunto, a área ou instituição pode contribuir
para a integração, participando da execução das tarefas e da busca das soluções
para os pontos definidos em comum, na prática é compartilhar as informações,
participando das reuniões, grupos específicos, projetos pontuais ou ações que
envolvam mais de um segmento. Os eventos definidos em setembro: Fórmula 1,
novembro/dezembro - Natal, Janeiro - Couromoda, SPFWeek , APCD.
(Associação Paulista de Cirurgiões Dentistas) fevereiro - Carnaval, Março –
Bienal do Livro, sendo que cada evento requer ações diversas e terá um
coordenador. Perguntou ao Sr. Nelson Baeta se tem programação prevista na Av.
Paulista, para os festejos do Natal.
Nelson Baeta, disse que a Associação Paulista Viva pretende que a cidade se
enfeite toda iniciando com a Av. Paulista, para o próximo ano irá tentar realizar um
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evento semelhante ao da cidade de Nova Iorque, onde a comunidade cristã e
judaica se irmana e a cidade fica toda iluminada.
Marly Lemos, Falou sobre o Corredor Literário, que ocorrerá na Av. Paulista
última semana do mês de outubro juntamente com a Secretaria de Cultura
Estado.
Referente ao Natal, já há um patrocinador com intenção de fazer uma árvore
Natal gigante em frente ao Conjunto Nacional, porém é necessária a autorização
Prefeitura.
Bolsoni,

formação

de

mais

de
da

grupo denominado
empreendedorismo para novos produtos de turismo para a cidade com a
finalidade de identificar produtos que possam aumentar a permanência do turista
na cidade. Mostrou exemplos da Austrália/Sidney que um turista passando de
carro enxergou o produto e hoje se formam pequenos grupos para visitar o local. O
grupo de trabalho deverá ter olhar empreendedor para visualizar o produto.
Wilma

sugeriu

na
do

um

Caio Luiz de Carvalho, elogiou a sugestão e disse que é fundamental a criação
desse grupo com o nome “Mesa de criação de produto”, para a busca de produtos
diferenciados.
Alan Baldacci, disse que a Associação Mundial de Parques e Atrações Turísticas
presente em 102 paises tem hoje 5.500 empreendimentos turísticos associados, e
colocou a disposição o cadastro para o grupo e também participaria do grupo.
Sérgio Martim Machado, Comentou que cada entidade apresentasse os eventos
para inclusão no calendário anual que se pretende trabalhar. Sugeriu a criação de
um grupo de acessibilidade com foco na terceira idade e portadores de
necessidades especiais, colocou a identidade Sinhores a disposição.
Jorge Alves de Souza, disse que foi realizado um trabalho de pesquisa para se
analisar a razão do porquê o visitante não estava vindo a São Paulo, teve um
grupo que foi até o ponto de venda, ao fabricante, e uns dos principais problemas
apontados foram o preço e a preocupação de como chegar na cidade. Foi idealizado
um projeto “couromoda vai à loja” identificando quais os lojistas que não podem
ficar fora da feira do mês de janeiro em São Paulo iniciando por Fortaleza e se
estendera pelo Brasil todo. Esta se montando uma parceria com um grupo
financeiro para que o lojista e a indústria venham para a cidade com crédito préaprovado para realizar negócios na feira, estão inclusos no projeto 105 hotéis, o
projeto Vá de Metrô com transfer para o parque Anhembi. O presidente da
couromoda esteve em Las Vegas atraindo importador, na França, Itália ,Espanha, e
China. Se estará linkando São Paulo no período da feira com o congresso dos EUA
para virem direto para a couromoda, as agências de viagem estão sendo
abastecidas para se trabalhar o evento e atrair compradores.
Rubens H. Zanetti, representante do Instituto Cultural Santos Dumont, falou
sobre o centenário de Santos Dumont que será dia 23 outubro oficializado o ano
do centenário, a sugestão é que se façam várias ações na cidade durante um ano.
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Tasso Gadzanis, informou que esta em contato com o quarto Comar para que se
realize uma exposição na aeronáutica para se festejar o centenário, com a
participação da Fundação Santos Dumont.
Caio Luiz de Carvalho, falou que gostaria de não impor grupos de trabalho mas
que os grupos surjam da necessidade e de novas idéias como foi apresentado nesta
reunião, e deve-se trabalhar com os eventos apresentados.Agradeceu a presença
de todos e encerrou a reunião às 21h45”, para constar eu Lúcia Regina, lavrei a
presente ata,que, se aprovada será assinada pelos senhores Conselheiros.
São Paulo, 12 de setembro de 2005.
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Caio Luiz Carvalho
Luciane Leite
TassoGadzanis

TITULARES
ABEOC
ABIH
ABRAJET
Ass. Paulista Viva
CET
DEATUR
DSV
EMURB
SF (2)
SEMPLA (1)
SGM (2)
SGM (3)
SINDIPROM
SINHORES
SPC&VB
UBRAFE

Sérgio Bicca
Nelson Baeta Neves
Waldir Martinez
Marly Lemos
Aluysio Simões de Campos Fº
Roberto Krasovic
Victor Costa
Eneida Heck
Jorge Lúcio Marques
Luiz Laurent Bloch
Célia Regina G.Falótico
Sílvio José Camargo
Armando Arruda P.Campos Mello
Sérgio Martim Machado
Alexandre Leite Werfel
Jorge Alves de Souza

Suplentes
ABAV
ABEOC
ABRACCEF
ABRAJET
CMSP
DEATUR
SCTDET-SP
SEME
SGM (2)
SINDETUR
SINHORES
SPC&VB

Shigueru Tamura
Ana Luísa Diniz Cintra
Jaime Almanza
Vininha de Moraes
Antônio Donato
Helaine Haidee Peneda
Iê Kobayashi
Magno Augusto Oliveira
Daniel Funcia de Bonis
Marciano Gianerini Freire
Antônio Fernandes
Toni Sando
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CONVIDADOS:
Alan Baldacci
Cintia Moller Araujo
Dudu Tresca
Fábio Ionescu
Joaquim Domingos de Oliveira
Giovanni Romano
Luis Sérgio Roizman
Marco Antonio Dias
Renato Menin
Rubens Zanetti
Sérgio Marques Jr.
Wilma Bolsoni
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F.G.V.
Empresa das Artes
Hotel Normandie
Varig
Sind. Taxistas
Neo Studio-Propaganda Design
Neo Studio Propaganda Design
Empresa das Artes
Inst. Cultural Santos Dumont
ABRASEL
Bolsoni Consultoria
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