CLXII SESSÃO ORDINÁRIA DO COMTUR
(27 de maio de 2008)
Reunião realizada dia 27 de maio de 2008 às 20h00’, no Centro de Convenções do
Memorial da América Latina, sob a presidência dos Srs. Caio Luiz de Carvalho e
Tasso Gadzanis, e com a presença dos Senhores Conselheiros relacionados no
final desta ata.
Sr. Caio Luiz de Carvalho, cumprimentou a todos e agradeceu a Fundação
Memorial da América Latina, na pessoa de seu diretor-presidente Sr. Fernando
Leça, pela oportunidade de conhecer um novo espaço de eventos da cidade.
Sr. Fernando Leça, deu boas vindas a todos, lembrando que o espaço abrigava
anteriormente
o
Parlamento
Latino-Americano
–
Parlatino,
mantido
exclusivamente pelo Governo do Estado de São Paulo e recentemente incorporado
ao Memorial. Graças a essa antiga função, optou-se por transformar o local em
um centro de convenções, já que as características do prédio apontam
naturalmente para essa atividade. O objetivo é alcançar a auto-sustentabilidade
financeira já em 2008, para que não sejam mais necessários aportes financeiros
por parte do Governo Estadual.
Sr. André Melo, Gerente de Relações com o Mercado, apresentou as instalações
do Centro de Convenções aos presentes e informou que no local também funciona
a Secretaria Estadual dos Direitos da Pessoa com Deficiência. Os principais
espaços são o Foyer, Auditório com capacidade para 558 pessoas e salas para
reuniões com capacidade total de 360 pessoas. Além disso, todos os andares
estão servidos de salas de apoio, sanitários, copa e são atendidos por dois
elevadores. O segundo andar abriga diversas salas que podem ser utilizadas
desde a função de apoio a grandes eventos até a utilização para cursos.
Agradeceu e colocou-se à disposição dos Srs. Conselheiros para maiores
esclarecimentos.
Sr. Caio Luiz de Carvalho, disse que a abertura de um novo espaço para
eventos na cidade vem de encontro ao ótimo momento vivido atualmente pelo
setor. A seguir transmitiu a presidência da presente sessão ao Sr. Tasso Gadzanis.
Sra. Luciane Leite, colocou a ata da CLXI Sessão Ordinária do COMTUR sob
aprovação onde, não havendo manifestação contrária, declarou aprovada. A
Seguir solicitou ao Sr. Thadeus Kassabian, da empresa Yescom, apresentar a
Maratona Internacional de São Paulo.
Sr. Thadeus Kassabian, informou que a 14ª edição da Maratona Internacional
de São Paulo acontecerá no dia 1º de junho com a participação de 13 mil atletas.
A largada acontecerá na ponte Octávio Frias de Oliveira, o novo cartão postal da
cidade, com chegada em frente ao Mausoléu aos Heróis de 32. É considerada a
melhor maratona do Brasil e uma das melhores da América Latina. O segmento
de corridas de rua possui 4 milhões de adeptos no Brasil e por ano são realizadas
aproximadamente 10 mil provas, sendo que 12 a 16 provas são realizadas a cada
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fim de semana no estado de São Paulo. Apresentou o perfil do participante e um
vídeo informativo. Informou que o objetivo para o ano de 2009 é internacionalizar
o evento contando com o apoio da SPTuris, e que o link do programa Fique Mais
Um Dia já está no site da Maratona, lembrando que cada participante deve chegar
obrigatoriamente com um dia de antecedência. Colocou-se à disposição para
maiores esclarecimentos.
Sra. Luciane Leite, agradeceu e parabenizou pela organização, magnitude e por
toda divulgação da cidade que o evento proporciona.
Sr. Jorge Alves de Souza, lembrou que em 2009 a Feira Hospitalar encerrar-seá no dia 05 de junho e, com a Maratona acontecendo no dia 07 de junho, abre-se
espaço para realizar um trabalho conjunto associando os dois eventos.
Sr. Tasso Gadzanis, questionou sobre a dificuldade de se encontrar vagas nos
hotéis da cidade.
Sr. Maurício Bernardino, respondeu que os bons índices de ocupação estão
sendo atingidos naturalmente, mesmo quando não ocorre nenhum evento
excepcional, o que comprova o bom momento vivido pela hotelaria paulistana.
Sra. Luciane Leite, convidou a Sra. Tânia Brizolla, diretora do Departamento de
Estruturação, Articulação e Ordenamento Turístico da Secretaria Nacional de
Políticas de Turismo do Ministério do Turismo, a apresentar o 3º Salão do Turismo
– Roteiros do Brasil.
Sra. Tânia Brizolla, informou que o Salão do Turismo, mais do que um evento, é
uma estratégia de mobilização, promoção e comercialização dos roteiros turísticos
desenvolvidos segundo as diretrizes e os princípios do Programa de
Regionalização do Turismo. A terceira edição do evento acontecerá entre os dias
18 e 22 de junho no Pavilhão de Exposições do Anhembi, onde a cidade de São
Paulo é escolhida por ser o principal mercado emissor do Brasil e o público-alvo é
o consumidor final, o qual carece de material promocional específico. O Salão
estará dividido nas cinco macrorregiões do país e, para diminuir os gastos com o
evento, foi realizada uma licitação onde a empresa vencedora terá a possibilidade
de explorar um evento paralelo, com área de comercialização e gastronomia.
Solicitou aos presentes a divulgação do evento e colocou-se à disposição
Sr. Waldir Martinez, questionou quanto ao público presente na última edição e a
expectativa de público atual.
Sra. Tânia Brizolla, respondeu que o público da última edição foi de 109 mil
pessoas e a expectativa é de 120 mil pessoas para esta edição.
Sra. Luciane Leite, informou que a cidade de São Paulo estará representada,
tanto na área das macrorregiões quanto na área comercial. A seguir, solicitou ao
Sr. Georges Shnyder, da 4 Capas Editora, apresentar a Semana Mesa São Paulo.
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Sr. Georges Shnyder, explicou que o projeto Semana Mesa São Paulo é uma
realização da revista Prazeres da Mesa, uma publicação que congrega os maiores
críticos, colunistas e jornalistas de enogastronomia. A Semana Mesa São Paulo
engloba dois eventos principais: Mesa Tendências, um fórum internacional de
gastronomia realizado em parceria com o SENAC, onde a presença de grandes
chefes de cozinha e colunistas internacionais traz novas tendências para serem
divulgadas e desenvolvidas pelo mercado nacional; e o Prazeres da Mesa Ao Vivo,
onde em um evento de 4 dias em formato de reality show a revista é produzida
ao vivo, interagindo com o público em mais de 60 atividades gastronômicas como
aulas, degustações e o concurso Talento Ao Vivo GNT. A última edição contou com
a participação de 8.650 pessoas, com 45% desse público originário de outros
estados. Em 2008 o evento acontecerá de 4 a 7 de novembro no Centro
Universitário SENAC e terá a presença dos maiores chefes do mundo. Solicitou a
chancela oficial da cidade de São Paulo e o apoio dos Srs. Conselheiros ao evento.
Sr. Armando Arruda Pereira de Campos Mello, parabenizou os organizadores
do evento ressaltando a importância dos eventos relacionados à gastronomia para
a vinda de turistas e a consolidação da imagem da cidade como referência no
setor.
Sra. Luciane Leite, agradeceu e questionou aos Srs. Conselheiros se havia
alguma objeção ao projeto onde, não havendo manifestação contrária, declarou
aprovada a concessão de chancela do COMTUR ao projeto Semana Mesa São
Paulo.
Sr. Tasso Gadzanis, propôs a instalação de Comissão de Trabalho para
identificar os “eventos de relevante potencial turístico para o município de São
Paulo”, de forma a outorgar a esses eventos o uso da chancela oficial da cidade.
Sr. Armando Arruda Pereira de Campos Mello, questionou se esse trabalho
não seria o mesmo que o realizado pelo antigo Conselho de Orientação do FUTUR.
Comentou, ainda, que esse trabalho se parece conflitante com os da Câmara
Municipal de São Paulo quando define o Calendário de Eventos, sendo que esses
trabalhos deveriam ser equiparados.
Sr. Pedro Sotero, explicou que o trabalho dessa Comissão será definir aqueles
eventos que são de interesse efetivo para o turismo no município.
Sr. Tasso Gadzanis, como coordenador da Comissão, solicitou aos interessados
em integrar a mesma a se manifestarem, a qual ficou definida com os seguintes
membros: Sr. Armando Arruda Pereira de Campos Mello, Sr. Domingos
Chiappetta, Sr. Jorge Miguel dos Santos, Sr. José Américo Dias da Rocha, Sr.
Roberto Belleza, Sr. Waldir Martinez e Sra. Wilma Bolsoni.
Sr. Armando Arruda Pereira de Campos Mello, informou que a UBRAFE
realizou uma releitura de seu Calendário Nacional de Feiras, onde em sua versão
impressa continha 124 feiras no Brasil e atualmente constam 159 feiras, sendo
119 delas ocorrendo em São Paulo, o que dá uma média de uma feira a cada três
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dias. Tal diferença se deve ao Calendário sair em agosto e algumas informações
não estarem ainda consolidadas para a versão impressa do referido Calendário e
que o lançamento do Calendário 2009 será no dia 14 de agosto no Club
Transatlântico.
Sra. Luciane Leite, informou que a primeira turma do Curso de Capacitação
Turística para Taxistas terá sua formatura no mês de junho, sendo que o projeto
terá continuidade com novas turmas no decorrer do ano de 2008.
Sr. Tasso Gadzanis, agradeceu aos Srs. Conselheiros presentes, e a Fundação
Memorial da América Latina, encerrando a reunião às 21h50’. Para constar eu,
Luis Roberto Pascuzzi, lavrei a presente ata que, se aprovada, será assinada pelos
Senhores Conselheiros.
São Paulo, 27 de maio de 2008.
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