CXLVI SESSÃO ORDINÁRIA DO COMTUR
(31 de outubro de 2005)

Reunião realizada dia 31 de outubro de 2005 às 19h45’, na 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, colocou para aprovação a ata da reunião
realizada no dia 12/09/05 –CXLV e não havendo nenhuma manifestação a ata foi
aprovada. Informou que o Sr. Caio Luiz de Carvalho se atrasará mas que se fará
presente à reunião.
Informou também sobre os trabalhos integrados que estão se realizando com os
eventos que acontecerão na cidade no mês de janeiro de 2006 a saber
Couromoda, Congresso Internacional de Odontologia, São Paulo Fashion Week e
Mil Milhas Brasil 2006 – 50 anos; o grupo formado coordenado pelo Sr. Toni
Sando do São Paulo Convention & Visitors Bureau é o responsável para que
ações integradas aconteçam na cidade. Em seguida passou a palavra ao Sr.
Jorge que apresentará um vídeo da Couromoda para que os Conselheiros tenham
uma idéia da divulgação.
Sr. Jorge Alves de Souza, o vídeo idealizado para divulgação da Couromoda já
foi apresentado em 180 países para atrair compradores de calçados para a
cidade, disse que outros vídeos estão sendo preparados para apresentação
internacional, como a feira hospitalar que será apresentado em Buenos Aires e
Alemanha. Haverá também um vídeo que mostrará como o visitante pode chegar
ao Centro de Convenções do Anhembi que é o projeto “Vá de Metrô”, o qual se
integra ao trabalho que se esta realizando com o grupo do cluster.
Sr. Toni Sando, disse que a proposta do grupo é transformar o mês de janeiro
no grande mês do visitante na cidade, aproveitando os eventos buscando ações
que envolvam a cadeia produtiva para recepcionar bem os turistas, agregar
alguns pacotes para cada público, visando o “Bem receber na Cidade”,
aproveitando todo o mecanismo existente, criando instrumentos para que todos
da cadeia produtiva do turismo pensem igual na forma de receber o turista e
servir de modelo para os meses seguintes, implantar também, o projeto “Tanque
Cheio” no mês de janeiro para incentivar o turista do interior.
Sr. Fábio Ionescu, parabenizou os organizadores do evento “São Paulo Meu
Destino” em que esteve presente e perguntou como se poderia monitorar os
passos dos turistas em SP, de como recepcionar no aeroporto, serviços de táxi
etc. e o que fazer no mês de fevereiro, que é considerado o pior mês do ano para
o setor hoteleiro.
Sr. Toni Sando, explicou que apenas coordena um pequeno grupo de pessoas
envolvidas com as ações do mês de janeiro; disse que iniciará com ações na
“Super Casas Bahia” com receptivo e descontos em hotéis. O sucesso dessa ação
se complementa com as ações de janeiro, as quais se estendem até o mês de
fevereiro, uma vez que as férias continuam até o carnaval. Convidou, ainda, o
Sr. Fábio a integrar o grupo de trabalho.
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Sr. Caio Luiz de Carvalho, pediu desculpas pelo atraso pois estava em reunião
a respeito da Formula 1; aproveitou para desmentir os boatos e reiterar que o
contrato da F1 com a Prefeitura de São Paulo termina somente em 2009 e
portanto o evento será realizado em SP no mês de outubro. Informou também
que o Sr. Moacir Gallo tentará trazer o Campeonato Mundial de Motociclismo
para a cidade no mês de abril.
Sr. Luis Sales, esclareceu que os grupos de trabalho não se constituem em
Conselhos à parte do COMTUR, são apenas colaborações de entidades às ações e
eventos a serem trabalhados, tendo como base as questões: “O que nós
queremos para a cidade de São Paulo” e “Como a cidade de São Paulo pode tirar
proveito do evento”. Identificou, ainda, os eventos a serem trabalhados e seus
respectivos coordenadores. Disse que a coordenação dos eventos por parte de
pessoas de fora da São Paulo Turismo é importante para que os setores se interrelacionem e não se crie uma dependência do poder público. Identificou as ações
feitas na Formula 1, como os trabalhos com os Shopping Centers, CET,
Secretaria de Cultura do Estado de São Paulo e Mercado Municipal, passando a
palavra para o Sr. José Carlos Lopes da RENOME (Associação da Renovação do
Mercado Central Paulistano).
Sr. José Carlos Lopes, explicou as ações idealizadas no Mercado Municipal para
a Formula 1, a qual consistia na criação de novos pratos em homenagem as
equipes e pilotos da Formula 1 e sorteios; falou que o retorno da mídia foi muito
válido.
Sr. Aluysio Simões, falou sobre o atendimento da CET na área externa do
autódromo durante a Formula 1, colocando à disposição o cadastro feito no
período do evento. Sugeriu ainda, um evento noturno no Mercado Municipal
durante a semana da Formula 1.
Sr. José Carlos Lopes, achou a idéia muito boa e o mercado tem plenas
condições de realização de eventos noturnos, mas disse que a área do Mercado
Municipal é conturbada no período noturno e busca apoio dos órgãos
competentes em sua luta para a retirada do atacado de horti-fruti da região.
Sr. Caio Luiz de Carvalho, questionou se o problema maior é a segurança ou o
atacado de horti-fruti.
Sr. José Carlos Lopes disse que a segurança do Mercado Municipal não registra
ocorrências, o problema é o que acontece no entorno do local, por causa do
atacado.
Sr. Caio Luiz de Carvalho, baseado na sugestão do Sr. Aluysio, sugeriu fazer a
noite do São Paulo Fashion Week no Mercado Municipal.
Sr. José Carlos Lopes, respondeu que atualmente já se pode utilizar o salão de
eventos do Mercado Municipal.
Sr. Waldir Martinez, sugeriu um carnaval fora de época para os estrangeiros da
Formula 1 no Sambódromo.
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Sr. Caio Luiz de Carvalho, respondeu que o G5 faz isso nas quadras das
escolas de samba, que é mais viável que utilizar o Sambódromo o qual, é
recomendado somente para eventos com média de 30 mil pessoas, além do fato
de a agenda de eventos para os visitantes da Formula 1 já estar preenchida.
Sr. Alexandre Leite Werfel, disse que todos os hotéis que hospedaram
jornalistas promoveram festas para eles.
Sr. Caio Luiz de Carvalho, disse que os jornalistas foram muito bem recebidos,
mas deve-se melhorar as instalações para os radialistas. Destacou a presença da
TAM, representando a volta das companhias aéreas no Conselho. Solicitou ao Sr.
Luis Sales maiores esclarecimentos sobre o Mercado das Flores.
Sr. Luis Sales, disse que, vizinha ao Ceagesp existe uma área de galpões
abandonada que pode ser utilizada. Já está sendo negociada com a proprietária
do terreno (CPTM), com a Emurb, com os produtores de flores e a Holambra, a
proposta é criar o centro atacadista com estacionamento, área de insumos e área
de varejo, com restaurantes, lanchonetes e cafés 24 horas, com muitos
diferenciais em relação aos outros pontos tradicionais de compra de flores.
Sr. Caio Luiz de Carvalho, disse que estão abertas sugestões para o nome do
local, uma vez que o nome “Mercado das Flores” não poderá ser utilizado.
Sr. Aluysio Simões destaca que deve-se batalhar pela vinda do Campeonato
Mundial de Motociclismo para São Paulo. Disse ainda que, para a CET, esse foi o
melhor Grande Prêmio de Fórmula 1 já realizado.
Sr. Caio Luiz de Carvalho, salientou que neste ano, contando com o auxílio da
Deatur, PM e GCM, todos estavam preparados para evitar os saques ao
autódromo após o evento. Em seguida iniciou a apresentação do evento “São
Paulo Meu Destino”, o qual considerou um sucesso, com a presença de 780
pessoas, e que superou as expectativas.
Sra. Luciane Leite, comentou que deste evento vão surgir outras ações, como
o Programa de Capacitação da Cidade de São Paulo para o Mercado Argentino,
um workshop de especialização na venda do destino São Paulo que será
apresentado para uma média de 200 agentes em Buenos Aires e Córdoba. Falou
sobre os roteiros de 7 dias que combinem o final de semana em São Paulo e a
semana na praia, especialmente Guarujá e Ilhabela, a serem vendidos na FIT em
Buenos Aires. Disse também, que as prioridades são: Região Metropolitana de
São Paulo, interior do Estado, outros estados do Brasil e Argentina.
Sra. Vininha de Moraes, sugeriu um Fam Tour para os veículos de imprensa
do interior de São Paulo, Argentina e Chile.
Sr. Fábio Ionescu, sugeriu para os roteiros combinados, além do litoral, o
interior do Estado também.
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Sr. Caio Luiz de Carvalho, frisou que os empresários também devem participar
das feiras pois, apesar do lado institucional ser importante, é preciso também ter
produtos a serem vendidos. Comunicou que o planetário do Ibirapuera deve ser
inaugurado em 25/01/2006. Pediu o apoio e o envolvimento dos presentes no
evento “Virada Cultural 24 Horas” a ser realizado nos dias 19 e 20/11, que
abrangerá todas as regiões da cidade, Centro, Paulista, Zona Norte, Sul, Leste e
Oeste, tendo como pontos centrais o Anhangabaú e o Museu do Ipiranga, além
de diversas programações.
Sr. Armando A. Campos Mello, referiu-se ao evento São Paulo Meu Destino
dizendo que, dentre os materiais distribuídos, foram entregues aos visitantes
500 exemplares do Calendário de 2006 das principais feiras de negócios da
cidade, e que a Ubrafe estará presente em Buenos Aires, em que apresentará as
feiras. Com referencia ao Natal, solicita às entidades e empresas que participem
e informem sobre o que irão fazer para o período natalino. Disse que se faz
necessária a comunicação para que se possa montar os produtos, somente
poderão ser montados a partir do momento que se tenha a informação das
atividades culturais, religiosas, exposições, árvores montadas e o que mais
acontecer na cidade; o tempo é escasso, há de se buscar interação para que a
informação chegue.
Sr. Silvio José Camargo, informa que entre os dias 24/11 à 15/12 vai
acontecer uma exposição de presépios no saguão da Prefeitura, graças a uma
parceria com a Sutaco.
Sr. Aluysio S. Campos Filho, sugere que seja feita uma solicitação oficial ao
presidente da CET sobre as informações que as áreas operacionais da CET
possuem, pois são elas que recebem as solicitações de intervenção no trânsito
por parte dos produtores dos eventos da cidade.
Sr. Caio Luiz de Carvalho, solicita aos presentes participarem com suas
histórias no site www.saopaulominhacidade.com.br. Anunciou ainda o Natal
ecumênico na Av. Paulista. Disse que provavelmente a cidade terá duas árvores
e está se aguardando o patrocínio; no mesmo sentido é a realização do evento
reveillon na Paulista, onde a Playcorp está em busca de patrocínio, uma vez que
a Embratel não irá patrocinar.
Sra. Eneida Heck, sugere um roteiro de árvores de Natal nos moldes da Cow
Parade.
Sra. Ana Luisa Diniz Cintra, informou aos Srs. Conselheiros que foi aceita a
proposta da empresa Playcorp Empreendimentos Comerciais e Participações
Ltda, em reunião realizada juntamente com o Dr. Pedro Sotero (SPTuris), da Sra
Marly Lemos (Associação Paulista Viva) e dos Srs. Antônio Romano Martinez e
Fernando David Elimelek (Playcorp), no valor de R$ 75.000,00 (setenta e cinco
mil reais), a serem repassados ao Fundo Municipal de Turismo – FUTUR - pelo
evento reveillon de 2005/2006, que deverá ser pago em 19 de dezembro de
2005. Anunciou que o FUTUR aprovou a concessão da chancela para o evento e
solicitou a aprovação dos Srs Conselheiros do COMTUR, a qual foi aprovada por
unanimidade pelos presentes.
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Sr. Armando A. Campos Mello, explicou a mecânica de concessão de chancela
e contrapartida, que no caso do reveillon será de R$ 75.000,00. Informou que,
com o relatório solicitado à Secretaria de Finanças em mãos, já se pode saber o
quanto o setor do turismo colaborou em arrecadação para o município e, com
base nisso vai ser possível pleitear junto à Câmara Municipal uma emenda de
orçamento para o FUTUR.
Sr. Marciano Gianerini Freire, diz que no ano passado o setor de turismo
gerou cerca de R$ 80 milhões em arrecadação de ISS e a idéia é que se
apresente o plano de trabalho de 2006 à Câmara Municipal, vinculando a
solicitação de verba à arrecadação, o que no caso representaria 20% do total
arrecadado.
Sr. Caio Luiz de Carvalho, lembra que o FUTUR pode arrecadar fundos
explorando alguns eventos da cidade. Lembrou aos Srs. Celso Tadeu Silveira e
Jorge Lucio Marques sobre um pleito antigo de baixar o ISS das empresas
turísticas, assim como já foi feito com os restaurantes. Mencionou novamente a
concessão de chancela do COMTUR para a realização do reveillon. Não havendo
manifestação, declarou aprovada a concessão da chancela.
Sr. Marciano Gianerini Freire, menciona o problema que as empresas de
receptivo estão tendo com o embarque e desembarque no aeroporto de
Congonhas, solicitou o apoio dos órgãos competentes.
Sr. Aluysio S. Campos Filho, diz que o problema vai perdurar enquanto as
obras no local não terminarem.
Sr. Caio Luiz de Carvalho, agradeceu a presença de todos e encerrou a reunião
às 21h30’. Para constar eu, Luis Roberto Pascuzzi lavrei a presente ata que, se
aprovada, será assinada pelos Senhores Conselheiros.
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Caio Luiz de Carvalho
Luciane Leite
Aline Delmanto

Titulares
ABEOC
ABRAJET
ABRASEL
CET
DEATUR
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EMURB
SCTDET/SP
SF (1)
SF (2)
SGM (3)
SINDIPROM
SINHORES
SPC&VB

Sérgio Luiz Bicca
Waldir Martinez
José Américo Dias da Rocha
Aluysio Simões de C. Filho
Roberto Krasovic
Victor da Costa
Eneida Heck
Sonia Maria Belardinucci
Celso Tadeu Silveira
Jorge Lúcio Marques
Sílvio José Camargo
Armando A. P. Campos Mello
Luiz Figueira de Quental
Alexandre Leite Werfel
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Suplentes
ABAV
ABEOC
ABRAJET
DEATUR
SEME
SINDEGTUR
SINDETUR
SPC&VB
Subprefeitura da Sé

Convidados:
Gisela Taschner
Michel T. Gorski
Fábio Ionescu
Gilmar Altamirano
Marcos Professiori
José Carlos Lopes

Shigueru Tamura
Ana Luisa Diniz Cintra
Vininha de Moraes
Elaine Haidee Leal Peneda
Magno Augusto de Oliveira
Carlos Roberto Silvério
Marciano Gianerini Freire
Toni Sando
Maria Cecília Alcântara e Silva

(FGV)
(Gorski Arquitetos Associados)
(Hotel Normandie)
(SVMA)
(TAM)
(RENOME)
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