CLXIX SESSÃO ORDINÁRIA DO COMTUR
(01 de dezembro de 2009)
Reunião realizada dia 01 de dezembro de 2009 às 10h30’, na Sala Rudá do
Hotel Holiday Inn Parque Anhembi, sob a presidência do Sr. Tasso Gadzanis e
com a presença dos Senhores Conselheiros relacionados no final desta ata.
Sr. Tasso Gadzanis, agradeceu a presença de todos nesta última reunião do
ano e colocou a ata da CLXVIII Sessão Ordinária do Comtur sob aprovação
onde, não havendo manifestação contrária, declarou aprovada. Ressaltou o
balanço positivo do ano, demonstrado pelos diversos prêmios recebidos pela
cidade. Informou que a Confederação Nacional do Comércio – CNC está
produzindo um documento sobre o que deveria ser um plano de turismo para
os próximos dez anos, solicitando às entidades presentes apresentar planos e
idéias para serem discutidos junto à CNC e fazer parte desse documento. A
seguir solicitou ao Sr. Roberto Karsokas Filho, da Yescom, apresentar a
Maratona Internacional de São Paulo.
Sr. Roberto Karsokas Filho, informou que a Maratona Internacional de São
Paulo terá largada dia 02.05.2010 na Ponte Estaiada Octávio Frias de Oliveira, e
tem a previsão de participação de 18 mil atletas nos quatro eventos conjuntos:
Maratona de 42 km (chegada no Parque Ibirapuera), Corrida de 25 km
(chegada na Av. Escola Politécnica), Corrida de 10 km (chegada no Parque
Ibirapuera) e Caminhada (na própria Ponte). O evento terá transmissão ao vivo
para 140 países. A Yescom trabalha agressivamente na divulgação do evento,
com apresentações em diversos estados, mostrando a cidade de São Paulo e
suas inúmeras opções de lazer. Assim, a Maratona é utilizada como fator
motivacional para a vinda não somente dos atletas, mas também de suas
famílias. Além disso, está sendo firmada uma parceria com a TAM Viagens para
a comercialização de pacotes turísticos. Os dados mostram que, dos
participantes da última edição, 40% são de outros estados e 4% são
estrangeiros. Solicitou o apoio das entidades do turismo ao evento para
otimizar a vinda e a permanência desse participante, realizando parcerias para
oferecer produtos direcionados, descontos, etc. Agradeceu e colocou-se à
disposição de todos para qualquer tipo de divulgação e parceria.
Sr. Roberto Belleza, questionou se há registros da participação de pessoas
com deficiência nos eventos, e se as provas são integradas.
Sr. Roberto Karsokas Filho, respondeu que através da Associação Desportiva
para Deficientes – ADD tem-se o registro e credenciamento da participação,
mostrando a presença, em todas as provas no Brasil, de pessoas com diversos
tipos de deficiência, as quais participam de forma integrada, largando à frente
juntamente com os atletas de elite.
Sra. Luciane Leite, agradeceu e solicitou ao Sr. Marino Lobello, da Prêmio
Editorial, apresentar o livro “São Paulo – Cantada por Muitos, Construída por
Todos”.
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Sr. Marino Lobello, informou que o livro teria, inicialmente, o título “São Paulo
– Gente e Trabalho Construindo Riquezas” e, por sugestão da SPTuris, chegouse ao nome atual. A Prêmio Editorial tem 25 anos de mercado e trabalha
exclusivamente na criação e desenvolvimento de projetos especiais. O projeto
foi concebido a partir da necessidade de um material nesse formato à altura da
importância da cidade. Dentre os objetivos do projeto está a consolidação de
um conceito positivo da cidade junto à comunidade nacional e internacional,
nos círculos de influência comercial, econômica, cultural, científica e
tecnológica, contribuindo com os esforços da SPTuris para atrair e qualificar
novos fluxos turísticos para a cidade, e motivar uma maior permanência dos
visitantes; atrair investimentos em todas as áreas do município, nos segmentos
público e privado; tornar-se o presente oficial da cidade a todas as
personalidades que visitam São Paulo, bem como de todas as autoridades
municipais em viagem ao exterior. Apresentou exemplos de outros livros
editados anteriormente e o “boneco” do livro em questão, o qual terá grande
predominância de imagens e apresentará a estrutura urbana, características
culturais, e plataforma de investimentos em todas as áreas econômicas.
Contará sobre a história, geografia, o povo, a cultura, trabalho e
desenvolvimento, além de depoimentos de personalidades. Terá o formato de
27 cm x 27 cm, capa dura, estojo colorido e uma tiragem inicial de dez mil
exemplares, com lançamento previsto para março/10. As cotas de patrocínio
terão o valor de R$ 85 mil, com direito a 500 exemplares nos idiomas
Português, Inglês, Alemão, Espanhol e Francês. O projeto tem apoio da
SPTuris, através de carta do presidente, para aplicação de logomarca e
acompanhamento de todas as etapas de criação do material.
Sr. Geraldo Magela, sugeriu alterar a foto da capa apresentada no “boneco”
para uma que represente melhor a cidade.
Sr. Roberto Belleza, informou que São Paulo é a cidade com maior nível de
acessibilidade da América Latina, citando vários exemplos de locais e serviços,
tais como ônibus, táxis adaptados e casas de espetáculo. Sugeriu que o livro
contemple a questão da acessibilidade, vendendo a cidade para a população
deficiente, que também é consumidora.
Sr. Domingos Chiappetta, questionou sobre a quantidade de fotos que o livro
terá e colocou-se à disposição para tudo o que for necessário relativo ao título
de Capital Mundial da Gastronomia.
Sr. Marino Lobello, agradeceu as sugestões e informou que a questão da
acessibilidade faz parte da pauta do livro, que terá entre 300 e 400 fotos.
Colocou-se à disposição para maiores conversas.
Sra. Luciane Leite, agradeceu e colocou o projeto sob aprovação para o apoio
institucional do COMTUR onde, não havendo manifestação contrária, declarou
aprovado. A seguir, solicitou ao Sr. Cláudio Kurita, da SPTuris, apresentar o
Natal Iluminado.
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Sr. Cláudio Kurita, explicou que o projeto Natal Iluminado procura trabalhar
através de parcerias com empresas privadas, onde viabiliza-se um maior
número de ações espalhadas pela cidade. Cada subprefeitura elege um
logradouro mais significativo de sua região para ser iluminado e decorado.
Outras ações especiais também são patrocinadas pela iniciativa privada, como a
árvore de Natal na Guarapiranga – área que está sendo requalificada,
decoração da Av. Paulista e Parque Trianon, Ponte Estaiada, Parada da Disney,
além da árvore e fonte do Ibirapuera e os já consagrados Roteiros Natalinos.
Finalizou apresentando um vídeo com as principais ações do projeto e colocouse à disposição.
Sr. Domingos Chiappetta, sugeriu que as pontes da Av. 23 de Maio fossem
decoradas.
Sr. Geraldo Magela, informou que trabalhará para incluir a Praça Benedito
Calixto na programação do Natal Iluminado para o próximo ano.
Sra. Luciane Leite, agradeceu e solicitou ao Sr. Luiz Sales apresentar o
Comitê Executivo Paulista da Copa do Mundo 2014.
Sr. Luiz Sales, explicou que o Comitê foi criado a partir de um grupo de
trabalho do Governo do Estado de São Paulo e é composto por seis núcleos:
Legislação, Infra-estrutura, Integração, Comunicação/Dados, Turismo e
Eventos/Oportunidades. O núcleo de Turismo está dividido em: Trade, Produtos
Turísticos, Promoção da Cidade, Serviços ao Turista e Capacitação. Apresentou
o Plano de Mobilidade Urbana, que contará investimentos na ordem de R$ 34
bilhões, com obras já em execução, em destaque a Linha Ouro, operada com
VLTs em um percurso de 22 km e 20 estações, integrando dois terminais
rodoviários, aeroporto de Congonhas, 3 linhas de Metrô, uma de trem, além do
estádio do Morumbi. Detalhou as obras que deverão ocorrer no estádio e seus
arredores, em especial a Praça Roberto Gomes Pedrosa, que atenderá a
necessidade de áreas requisitada pela FIFA e vagas de estacionamento no
subsolo. Os principais pontos que merecem atenção são: execução das obras
pelo São Paulo Futebol Clube, definição final do traçado da Linha Ouro, as
indefinições e alterações de procedimentos por parte da FIFA e o problema dos
aeroportos. Apresentou um vídeo e colocou o Comitê à disposição dos
presentes.
Sra. Vininha de Moraes, cumprimentou a SPTuris pelo trabalho desenvolvido
ao longo do ano e as diversas conquistas realizadas. Questionou se as
exigências da FIFA já eram de conhecimento quando da apresentação da
candidatura.
Sr. Luiz Sales, respondeu que no caderno de encargos não havia as exigências
atuais, e que os esclarecimentos solicitados pela cidade ainda não foram
respondidos.
Sr. Roberto Belleza, informou que foi determinada à Comissão Permanente de
Acessibilidade – CPA, participar ativamente do Comitê, além de treinar
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Sr. Luiz Sales, agradeceu o auxílio da CPA, lembrando que, em geral, as
soluções sugeridas quanto ao tema são muito simplistas.
Sr. Domingos Chiappetta, parabenizou a SPTuris pelas ações e conquistas do
ano de 2009.
Sr. Armando Arruda Pereira de Campos Mello, comentou a dificuldade de
se trabalhar uma cidade de 11 milhões de pessoas para a Copa do Mundo.
Parabenizou o trabalho do Mapa das Sensações, que permite ao turista
enxergar a cidade sob uma outra perspectiva. Reafirmou a necessidade da
implantação de roteiros cênicos pela cidade, os quais devem contar com o apoio
dos órgãos de trânsito. Registrou a satisfação pela vinda da Fórmula Indy à
cidade, que trará uma nova utilidade para o Sambódromo. Por fim, comunicou
que a carteirinha da UBRAFE está disponível para os Srs. Conselheiros.
Sr. Antônio Reinales, comentou a sua satisfação com as ações do ano e
comentou o quanto a captação de eventos é benéfica para o setor hoteleiro.
Colocou a ABIH à disposição do Comitê.
Sra. Luciane Leite, agradeceu e lembrou que o trabalho é realizado através de
decisões compartilhadas com este Conselho e parcerias consolidadas com
diversas entidades. Apresentou o videoclipe do Pelé, que se transformará em
uma campanha nacional. Agradeceu a todos pelo apoio recebido durante o ano,
encerrando a reunião às 12h15’. Para constar eu, Luis Roberto Pascuzzi, lavrei
a presente ata que, se aprovada, será assinada pelos Senhores Conselheiros.
São Paulo, 01 de dezembro de 2009.
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