CLXXIII SESSÃO ORDINÁRIA DO COMTUR
(09 de novembro de 2010)
Reunião realizada dia 09 de novembro de 2010 às 10h30’, na Sala 4 do
Palácio das Convenções do Anhembi, sob a presidência do Sr. Tasso
Gadzanis e com a presença dos Senhores Conselheiros relacionados no final
desta ata.
Sr. Luiz Sales agradeceu a presença de todos, fez uma breve
recapitulação sobre os assuntos discutidos na reunião anterior e colocou a
ata da CLXXII Sessão Ordinária do Comtur sob aprovação onde, não
havendo manifestação contrária, declarou aprovada. Informou o status do
Comitê Executivo da Copa do Mundo 2014, onde atualmente está sendo
realizada uma revisão do modelo de trabalho. A equipe do Comitê está
terminando as visitas de avaliação das cidades que se candidataram a
receber seleções em pré-temporada. Os projetos elencados como
estratégicos, e que inclusive fazem parte do Platum, estão sendo
detalhados. Por fim, conforme está sendo noticiado nos jornais, foi definido
o futuro estádio do S.C. Corinthians Paulista como a sede paulista da Copa
2014, mesmo havendo indefinições quanto ao financiamento da obra,
sendo mantida a definição de não se utilizar verbas públicas em obras
particulares. A seguir solicitou à Sra. Ana Maria Biselli apresentar o Placar
da Hotelaria.
Sra. Ana Maria Biselli agradeceu a oportunidade e disse que é sempre
uma satisfação compartilhar os estudos do FOHB com o trade, agradecendo
à HVS e ao Senac-SP, parceiros no projeto.
Sr. André Monegaglia informou que o Placar da Hotelaria é um estudo
sobre a oferta hoteleira do país com vistas à Copa do Mundo 2014,
verificando a capacidade de atender ao evento e oferecendo informações
para balizar investimentos hoteleiros. Constatou que, de uma forma geral,
a oferta hoteleira no Brasil está adequada aos eventos, mas parte dessa
oferta ainda não é qualificada.
Sr. Diogo Canteras, da HVS, apresentou a metodologia e os resultados do
estudo, segmentado pelas cidades-sede e classificação hoteleira. O Placar
da Hotelaria será realizado semestralmente até 2015, mostrando o que vai
acontecer com o mercado nas doze cidades-sede inclusive após a Copa.
Existe a preocupação de não se estimular a geração excessiva de novos
empreendimentos apenas por conta da Copa, mas que ficariam ociosos
depois do evento, lembrando o fenômeno recente da super-oferta de flats.
Agradeceu e colocou-se à disposição de todos.
Sr. Luiz Sales agradeceu e solicitou à Sra. Beatriz Lage apresentar o
Platum 2011-2014.
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Sra. Beatriz Lage explicou que o Platum 2011-2014 está dividido em 10
tópicos, detalhando cada um deles, a saber: 1- Gestão Pública do Turismo
na Cidade de São Paulo; 2 – Cenário Global do Turismo; 3 – Aspectos
Gerais do Turismo na Cidade de São Paulo; 4 – Caracterização
Socioeconômica da Cidade de São Paulo; 5 – Desenvolvimento do Mercado
Turístico; 6 – Ações Efetivadas pelo Turismo na Cidade de São Paulo –
2007 a 2010; 7 – Entraves Críticos e Propostas para o Turismo; 8 –
Diretrizes Estratégicas para o Turismo – 2011 a 2014; 9 – Propostas
Específicas para a Copa do Mundo FIFA – Brasil 2014; e 10 – Turismo na
Cidade de São Paulo com Horizonte 2020. Agradeceu e colocou-se à
disposição.
Sr. Domingos Chiappetta parabenizou os trabalhos apresentados,
lembrando que nesta data comemora-se o Dia do Hoteleiro e o Dia da
Gastronomia.
Sr. Maurício Costa perguntou sobre em que momento será abordado o
tema da sustentabilidade para a Copa. Aproveitou para informar que 2011
será o ano da Itália no Brasil, colocando-se à disposição para tratar do
assunto.
Sr. Luiz Sales respondeu que no Comitê Executivo existe o Núcleo
Integração, onde as ações de sustentabilidade serão trabalhadas, pois esse
núcleo reúne as informações tanto do Estado quanto da Prefeitura, e que
especificamente as ações do setor de turismo necessitam um maior
aprofundamento nas discussões.
Sr. Waldir Martinez apresentou o Sr. Elcio Estrela, novo presidente
nacional da ABRAJET.
Sr. Luiz Sales agradeceu a presença ressaltando a boa relação da SPTuris
com a imprensa.
Sr. Vanilson Fickert informou que nos meses de setembro e outubro
foram realizadas diversas reuniões no interior do Estado, onde foram
lançadas as novas Regiões Turísticas, que passaram de 8 para 35. Lembrou
que a Capital é uma dessas Regiões, e tem como instância de governança
este Comtur.
Sr. Luiz Sales anunciou o boletim do Comtur, que é enviado por e-mail e
está no website, e tem por objetivo transmitir informações importantes em
um menor espaço de tempo entre as reuniões. Informou que São Paulo
recebeu 5 dos 13 prêmios de melhores práticas dos 65 Destinos Indutores,
a saber: 1 - Dimensão Acesso - Expresso Turístico (CPTM); 2 - Dimensão
Monitoramento - Observatório do Turismo; 3 - Dimensão Economia Local São Paulo Indy 300; 4 - Dimensão Aspectos Ambientais - Projeto Cidade
Limpa; e 5 - Dimensão Aspectos Culturais - Virada Cultural. Informou
também que a nova CIT da Praça da República está em processo adiantado
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de instalação, onde espera-se a inauguração em breve, bem como a CIT no
Mercado Municipal. No Aeroporto de Guarulhos, as CITs foram realocadas
devido à obras da Infraero, aguardando-se a definição do novo local e
lembrando a importância do serviço de atendimento ao turista em São
Paulo.
Sra. Vera Biojone explicou que a definição da área definitiva está em
pauta e é uma preocupação da Infraero.
Sra. Aline Delmanto informou que o projeto de sinalização turística da
cidade está praticamente concluído, mas o projeto de instalação de pórticos
de boas-vindas nas estradas obteve parecer negativo da Artesp; a
negociação continuará.
Sr. Luiz Sales agradeceu ao Sr. Tasso Gadzanis pelo período no exercício
da presidência deste Comtur. Agradeceu também a presença de todos e
encerrou a reunião às 12h00’. Para constar eu, Luis Roberto Pascuzzi, lavrei
a presente ata que, se aprovada, será assinada pelos Senhores
Conselheiros.
São Paulo, 09 de novembro de 2010.
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