CLXVI SESSÃO ORDINÁRIA DO COMTUR
(28 de abril de 2009)
Reunião realizada dia 28 de abril de 2009 às 19h30’, na Sala 2 do Palácio das
Convenções do Anhembi, sob a presidência da Sra. Luciane Leite e com a
presença dos Senhores Conselheiros relacionados no final desta ata.
Sra. Luciane Leite, agradeceu a presença de todos e colocou a ata da CLXV
Sessão Ordinária do Comtur sob aprovação onde, não havendo manifestação
contrária, declarou aprovada. A seguir, solicitou ao Sr. Nelson Luis Colás
apresentar a Federação de Amigos de Museus do Brasil - FEAMBRA.
Sr. Nelson Luis Colás, informou que a Federação de Amigos de Museus do
Brasil – FEAMBRA é uma instituição sem fins lucrativos fundada em 1989.
Dentre os seus objetivos estão a conservação da herança cultural da
humanidade, a difusão do conceito “Amigos de Museus”, o incentivo à
atividades artísticas, culturais e educativas, o desenvolvimento do turismo
cultural e a difusão da cultura brasileira em nível mundial, promovendo o
contato com pessoas e instituições. Filiada à World Federation of Friends of
Museums – WFFM, a Feambra representa seus associados no exterior,
promovendo e abrindo portas. A cooperação entre a Feambra e o setor de
turismo é de relevante significado. Os museus possuem um grande potencial de
atratividade turística, contribuindo para desenvolver o turismo cultural nacional
e internacional, bem como as ações turísticas inclusivas. O papel da Feambra é:
criação de uma ligação direta entre associações e museus; propiciar
intercâmbio entre pessoas e museus; representante e facilitador no exterior;
divulgações, publicações e links no site; mailings; ações em parcerias; e a
promoção do turismo cultural da cidade. Encerrou informando que a FEAMBRA,
na pessoa de sua diretora-executiva, Camila Braga, representará o Brasil na
Assembléia Geral e Reunião do Conselho da Federação Mundial de Amigos de
Museus (WFFM) em Glasgow, Escócia, entre os dias 30 de abril e 03 de maio,
onde será definida a sede da Assembléia Geral de 2012, a qual o Brasil é
candidato.
Sr. Lucas Leal, questionou se a Feambra pode se tornar um elo de ligação
entre os museus e as agências de turismo receptivo.
Sr. Mário Jorge Pires, acrescentou que muitas vezes as instituições passam
uma imagem de que a atividade turística praticada nesses locais não é bemvinda, pois são observadas inúmeras dificuldades e pouca vontade em superálas, que vão desde horário de funcionamento inadequado até a falta de
instalações sanitárias.
Sr. Nelson Luis Colás, respondeu que a Feambra pode sim realizar esse papel
de interlocutor para que esses problemas possam ser minimizados, colocandose à disposição dos interessados através do e-mail feambra@feambra.org ou
telefone 3085-4402.
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Sra. Luciane Leite, agradeceu e solicitou ao Sr. Leandro Calixto apresentar o
projeto do livro “História das Escolas de Samba de São Paulo”.
Sr. Leandro Calixto, informou que o projeto é a edição de um livro sobre a
história das escolas de samba da cidade, idealizado e escrito em forma de
reportagem, onde a história será apresentada através de uma pesquisa
minuciosa dos jornais da época, entrevistas com pessoas que vivenciaram essa
história, fotos de época, etc. O livro terá 200 páginas e a tiragem será de 3 mil
exemplares, com lançamento previsto para março de 2010, em homenagem
aos 55 anos do carnaval paulistano, e os 100 anos de nascimento de Noel Rosa
e Adoniran Barbosa. Agradeceu e finalizou colocando-se à disposição através do
telefone 5574-0002.
Sra. Luciane Leite, agradeceu e solicitou ao Sr. Sérgio Belleza apresentar as
realizações quanto à Acessibilidade no Parque Anhembi e Autódromo de
Interlagos.
Sr. Sérgio Belleza, iniciou apresentando as instalações do Parque Anhembi
(Pavilhão de Exposições, Palácio das Convenções, Auditório Elis Regina,
Sambódromo e Sede Administrativa) e do Autódromo de Interlagos. A seguir
descreveu as obras de acessibilidade realizadas ao longo dos anos, em cada um
dos equipamentos do Parque Anhembi, tais como sanitários adaptados,
construção e adequação de rampas e escadas, adequação de espaços e
cadeiras nos auditórios, guias rebaixadas e vagas especiais, criação de áreas
reservadas em arquibancadas, instalação de elevadores e plataformas
elevatórias. A implantação do programa de acessibilidade deu-se graças à
cooperação entre as diversas áreas da SPTuris e a Secretaria Municipal da
Pessoa com Deficiência e Mobilidade Reduzida – SMPED.
Sr. Marcos Belizário, Secretário Municipal da Pessoa com Deficiência e
Mobilidade Reduzida, parabenizou a SPTuris pela implantação do programa de
acessibilidade, o que faz com que o Parque Anhembi esteja cada vez mais
adequado e atualizado às normas e recomendações oficiais de acessibilidade.
Sra. Luciane Leite, homenageou a Sra. Erséa Maria Alves, colaboradora da
Diretoria de Marketing e Vendas, pelos 35 anos de serviços prestados à
SPTuris, entregando-lhe uma placa comemorativa.
Sr. Paulo Rodrigues, convidou a todos para prestigiar a 5ª edição da Virada
Cultural, que acontecerá dias 2 e 3 de maio.
Sra. Luciane Leite, comunicou que os organizadores do evento Semana Mesa
São Paulo solicitaram a continuidade do apoio institucional, cedido para edição
2008, para as demais edições do evento. A edição 2008 contou com a presença
de 10 mil participantes, sendo 50% de fora do Estado. Foi gerado R$ 10,5
milhões em mídia espontânea. Não havendo objeção, declarou aprovado o
apoio institucional ao evento Semana Mesa São Paulo. Agradeceu aos Srs.
Conselheiros presentes, encerrando a reunião às 21h00’. Para constar eu, Luis
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Roberto Pascuzzi, lavrei a presente ata que, se aprovada, será assinada pelos
Senhores Conselheiros.
São Paulo, 28 de abril de 2009.
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