CLII SESSÃO ORDINÁRIA DO COMTUR
(28 de setembro de 2006)
Reunião realizada dia 28 de setembro de 2006 às 19h30’, na Sala 1 do Palácio das
Convenções do Anhembi, sob a presidência do Sr. Caio Luiz de Carvalho e com a
presença dos Senhores Conselheiros relacionados no final desta ata.
Sr. Caio Luiz de Carvalho, agradeceu a presença de todos e mencionou o
evento Circuito Samba Sampa, resultado de uma parceria entre o SEBRAE-SP e o
Grupo de Cinco Escolas de Samba da Zona Norte de São Paulo – G5, que se
uniram para organizar o turismo receptivo nas escolas e estão lançando três
produtos – “Show de Carnaval”, “Caia na Folia” e “Escolha Nosso Samba Enredo”
– o qual estava sendo realizado no Auditório Elis Regina, com o apoio da SPTuris.
Explicou que, pelo fato de não terem sido encaminhados, por parte dos Srs.
Conselheiros, temas para discussão nesta reunião, foram incluídos na pauta os
projetos que solicitaram chancela. Solicitou ao Sr. Luiz Sales apresentar o projeto
Mercado das Flores.
Sr. Luiz Sales, disse que a idéia é atender a demanda dos produtores que
trabalham no CEAGESP que encontram problemas de logística, localização e
limitação de tempo, através de um empreendimento de qualidade e que
rapidamente se transformará em uma atração turística. O local é uma área de 70
mil metros quadrados pertencente à CPTM, entre as estações Jaguaré-Villa Lobos
e CEASA, em frente ao CEAGESP, que contará com 268 boxes de venda
permanente no varejo, em área aberta e ventilada, além de uma plataforma para
venda no atacado com capacidade para atender 120 caminhões simultaneamente.
Disse que apesar da participação de órgãos públicos, a expectativa é de que a
operação seja totalmente privada, terceirizando-se tanto a gestão quanto os
investimentos. O início das obras está previsto para o mês de janeiro de 2007,
com o início das operações em uma primeira etapa em maio de 2007 e a
inauguração plena em setembro de 2007.
Sr. Caio Luiz de Carvalho, agradeceu e referiu-se ao impacto que o Mercado
das Flores irá gerar nos negócios da cidade e no setor de turismo. A seguir,
solicitou à Sra. Leslie Nasr apresentar o projeto L&T Guide.
Sra. Leslie Nasr, iniciou comentando sobre as dificuldades de adaptação que
sofrem os estrangeiros em São Paulo, mencionando inclusive a sua própria
experiência na cidade. Isso foi o ponto de partida para a concepção do L&T Guide,
um guia em inglês voltado especificamente para estrangeiros que vêm à cidade
para turismo, negócios ou estabelecer residência, contendo diversas dicas de
serviços e facilidades. As informações serão focadas na cultura e costumes locais
e atualizadas anualmente. O guia será editado pela Larousse do Brasil e seu
lançamento está previsto para o início de 2007.
Sr. Caio Luiz de Carvalho, agradeceu e questionou aos Srs. Conselheiros se
havia alguma objeção ao projeto onde, não havendo manifestação contrária,
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declarou aprovada a concessão de chancela do COMTUR ao projeto L&T Guide. A
seguir, solicitou ao Sr. Franco Reinaudo apresentar o Projeto DiverCidade.
Sr. Franco Reinaudo, disse que o evento “DiverCidade São Paulo” está
programado para o mês de novembro, onde a comunidade GLS convida todos os
outros segmentos da sociedade a celebrar a diversidade. A previsão de público é
de dez mil visitantes para o primeiro ano, chegando a cem mil visitantes no
terceiro ano. Já estão programados alguns eventos como simpósios, fóruns e um
passeio sobre rodas no centro da cidade atraindo ciclistas, patinadores,
cadeirantes e outros. Existe ainda o trabalho do Cluster GLS, que busca relacionar
todos os estabelecimentos que atendem esse público e transmitir essas
informações aos turistas.
Sr. Caio Luiz de Carvalho, agradeceu e comentou sobre os eventos do mês de
outubro na cidade: Mostra Internacional de Cinema, com expectativa de atrair
vinte mil visitantes; Salão do Automóvel, com público total estimado em
quinhentas mil pessoas; Boat Show, com expectativa de público de trinta a
quarenta mil pessoas e a Fórmula 1, com transmissão para um público estimado
de trezentos milhões de expectadores no mundo. Em seguida, solicitou a Sra.
Fernanda Freire apresentar o projeto “Cadernos Artísticos – Desenhos e
Aquarelas”.
Sra. Fernanda Freire, disse que a idéia do projeto é lançar uma série de livros
que trazem um olhar mais carinhoso da cidade, através da reprodução de
aquarelas dos diversos atrativos de São Paulo. Tem o objetivo de servir de
referência artística para moradores e turistas, será editado em português/inglês
em quatro volumes de capa dura – “Centro, Bela Vista e Liberdade”, “Luz,
Campos Elíseos e Bom Retiro”, “Av. Paulista, Jardins e Ibirapuera” e “Pinheiros e
Vila Madalena” – com média de 120 páginas e 100 ilustrações cada um. A tiragem
prevista é de três mil exemplares, com contrapartida de 10% para a São Paulo
Turismo.
Sr. Caio Luiz de Carvalho, agradeceu e colocou o projeto sob aprovação para
concessão de chancela. Não havendo manifestação contrária, declarou aprovado.
Solicitou a Sra. Marly Lemos comentar sobre o Corredor Literário na Paulista.
Sra. Marly Lemos, informou que o Corredor Literário na Paulista irá ocorrer
entre os dias 02 e 08.10.2006, conforme programação distribuída. A 1ª edição no
ano passado teve público de quarenta mil pessoas, sendo que a expectativa de
público para este ano é de sessenta mil pessoas.
Sr. Caio Luiz de Carvalho, iniciou a apresentação dos resultados do 2º Encontro
Latino-Americano São Paulo Meu Destino, ocorrido nos dias 25, 26 e 27.08.2006
em parceria com mais de 45 empresas, para um público de diversos estados do
Brasil e cinco países da América Latina. No primeiro dia ocorreu a recepção aos
convidados na Pinacoteca. O segundo dia foi marcado pelos quatro painéis,
palestras, sorteios, almoço e workshop, finalizando com uma visita ao ensaio da
escola de samba Mocidade Alegre. Por fim, no terceiro dia os convidados puderam
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desfrutar a cidade nos city tours. A seguir, solicitou a Sra. Lucia Vigorito
apresentar o projeto São Paulo Loves You.
Sra. Lucia Vigorito, explicou que o projeto São Paulo Loves You é um programa
de benefícios que busca, através de um website, integrar os turistas hospedados
nos hotéis da cidade ao comércio e serviços da cidade. No ato do check-in o
hóspede recebe um cartão de boas-vindas com uma senha de acesso ao website,
que remete o turista a uma gama de descontos e serviços personalizados, onde os
comerciantes escolhem os hotéis que desejam que recebam suas ofertas, seu
público-alvo, e da mesma forma, os hotéis podem selecionar as ofertas de acordo
com o seu padrão, com a liberdade de vetar as indesejadas. Finalizou explicando
que a mesma mecânica do projeto pode ser aplicada para os organizadores e
participantes dos eventos da cidade.
Sr. Caio Luiz de Carvalho, agradeceu e colocou o projeto São Paulo Loves You
sob aprovação, onde não havendo manifestação em contrário declarou aprovada a
concessão de chancela do COMTUR.
Sr. Toni Sando, informou sobre a ação realizada no Dia do Turismo, onde
estudantes de turismo tiveram a oportunidade de interagir com os turistas em
mais de 150 hotéis da cidade, distribuindo cartões de boas-vindas assinados pela
ABBTUR, ABIH, FOHB, SPC&VB e SPTURIS, entregando também um ingresso para
o MAM e o Guia Fique Mais Um Dia.
Sr. Caio Luiz de Carvalho, agradeceu a presença de todos e convidou os
presentes a participarem do evento Circuito Samba Sampa. Encerrou a reunião às
21h15’ e para constar eu, Luis Roberto Pascuzzi, lavrei a presente ata que, se
aprovada, será assinada pelos Senhores Conselheiros.
São Paulo, 28 de setembro de 2006.
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