CLXXVII SESSÃO ORDINÁRIA DO COMTUR
(10 de agosto de 2011)

Reunião realizada dia 10 de agosto de 2011 às 10h30’, na Sala 4 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 deu boas vindas aos
novos representantes da Câmara Municipal de São Paulo, Vereadores Gilson
Barreto e Wadih Mutran, e ao Secretário Municipal de Esportes, Lazer e
Recreação, Sr. Bebetto Haddad, ao qual passou a palavra.
Sr. Bebetto Haddad cumprimentou a todos e ressaltou a importância de
uma entidade como o Comtur para a definição das políticas públicas de
turismo para a cidade, graças à união da iniciativa privada com o Poder
Público. Colocou-se à disposição.
Sra. Luciane Leite agradeceu e solicitou ao senhor Fernando Elimelek, da
Playcorp, apresentar o evento Nature Capitale.
Sr. Fernando Elimelek fez um breve relato da atuação da Playcorp,
destacando a organização do Reveillon na Paulista. Explicou que o Nature
Capitale é um evento ambiental, que aconteceu a primeira vez em 2010 em
Paris, onde houve uma intervenção na Avenida Champs-Elysées que, por um
fim de semana a transformou em um campo de cultivo, trazendo toda a
cultura agrícola para o coração da cidade. Durante esse fim de semana, dois
milhões de pessoas visitaram o evento, que contava também com diversas
atividades paralelas como workshops, simpósios, festival gastronômico,
desfiles e exposições. A cidade de São Paulo será a primeira a receber o
evento em sua turnê mundial, que passará também por New York, Londres,
Berlim, Milão, dentre outras. A instalação acontecerá na Av. Eng. Luís Carlos
Berrini, dias 28 e 29 de janeiro de 2012 e, assim como em Paris, diversas
atividades culturais ocorrerão simultaneamente, sempre ligadas ao tema da
natureza e sustentabilidade. Agradeceu e colocou-se à disposição.
Vereador Wadih Mutran parabenizou o projeto e manifestou entusiasmo
para apresentá-lo à Câmara Municipal.
Sra. Silvana Cambiaghi acredita que o projeto pode ser bastante
contemplado pela diversidade e solicitou agendar uma reunião com a
Comissão Permanente de Acessibilidade para discutir as maneiras de se
maximizar a participação da pessoa com deficiência no evento.
Sra. Luciane Leite agradeceu e passou a palavra ao Sr. Bruno Assami,
superintendente executivo do MASP.
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Sr. Bruno Assami comentou sobre a importância da aproximação dos
museus com o setor de turismo, já que a vocação dos museus para o turismo
cultural é muito evidente e nem sempre bem aproveitada. Discorreu sobre o
MASP destacando sua posição dentre os grandes museus do mundo, sendo o
mais importante museu de arte ocidental do hemisfério sul. Apresentou o
plano de trabalho para o próximo biênio, que envolve projetos referentes a
aproveitamento de áreas, sustentabilidade, projetos culturais e de
comunicação e um projeto integrado de iluminação interna e externa. Por
fim, informou que o objetivo do MASP é se posicionar como referência do
turismo cultural da cidade. Com isso, objetiva-se a criação de programas e
parcerias com o setor do turismo. Agradeceu e colocou-se à disposição.
Sra. Ana Maria Biselli colocou-se à disposição em nome do FOHB.
Sr. Antônio Reinales colocou-se à disposição em nome da ABIH.
Sr. Ivan Baldini colocou-se à disposição em nome do SINHORES.
Sr. Roberto Belleza colocou-se à disposição para incrementar a questão da
acessibilidade no MASP.
Sr. Bebetto Haddad colocou a SEME à disposição e convidou a todos para a
Virada Esportiva que acontecerá dias 17 e 18 de setembro.
Sra. Luciane Leite disse que o MASP, assim como os outros museus, é peça
fundamental para a integração da cadeia produtiva. A seguir passou a
palavra ao Sr. Sávio Mourão para apresentar a Associação de Hostels de São
Paulo.
Sr. Sávio Mourão informou que a Associação de Hostels de São Paulo foi
fundada em 2009 em função da necessidade de organização para a
sobrevivência dos estabelecimentos devido à crise global. A cidade conta com
23 hostels perfazendo um total de mais de mil leitos. Atualmente fazem
parte da Associação 20 estabelecimentos totalizando 903 leitos. Praticando
usualmente uma tarifa em média inferior a 40 Reais, o hostel torna-se uma
ferramenta de inclusão social através do turismo e do lazer para pessoas que
de outra maneira não teriam acesso à cidade de São Paulo. Apresentou as
definições determinadas pela Associação para a caracterização do segmento
como, por exemplo, sua principal característica que é ser um meio de
hospedagem de quartos coletivos, o que pode gerar problemas quanto ao
enquadramento na Lei Geral do Turismo, que dispõe apenas sobre habitações
privadas. Outro objetivo da Associação é estabelecer um padrão de serviços,
e São Paulo tem a maior média em qualidade de atendimento. Discorreu
sobre o perfil do hóspede dos hostels em comparação aos dos hotéis e outros
dados levantados em pesquisas. Agradeceu e colocou-se à disposição.
Sra. Luciane Leite agradeceu e disse que o turismo de lazer é muito
importante para a cidade e os hostels têm participação determinante para o
setor.

Ata da CLXXVII Sessão Ordinária do COMTUR – 10/08/2011

2/5

Sr. Armando Arruda Pereira de Campos Mello disse acreditar que os
hostels trabalham com um nicho de mercado muito interessante, como o
público que vem à cidade para realizar cursos ou outros estudos. Sugeriu a
possibilidade da retomada de um projeto realizado anteriormente que
consistia em elencar e registrar pessoas disponíveis para receber turistas de
países de idiomas incomuns, o que seria uma forma de deixar esses turistas
mais confortáveis e bem amparados. Sugeriu também que se estudasse
sobre incentivos fiscais para a construção de novos hotéis.
Vereador Gilson Barreto colocou a Câmara Municipal de São Paulo à
disposição, através da Comissão Permanente de Trânsito, Transporte,
Atividade Econômica, Turismo, Lazer e Gastronomia, para a realização de um
seminário para discutir as questões referentes ao turismo na cidade, de onde
poderão sair propostas relevantes para o setor. Informou que as reuniões da
Comissão se realizam às quartas-feiras às 13 horas no Plenário da Câmara e
são abertas ao público.
Sra. Luciane Leite agradeceu e solicitou ao Sr. Luiz Sales apresentar as
ações de mídia para divulgação da cidade de São Paulo.
Sr. Luiz Sales informou que o plano de mídia para o segundo semestre já
está sendo fechado, com algumas ações já confirmadas. Apresentou as
principais ações do primeiro semestre, com destaque para a exploração dos
segmentos de criatividade, que compõem a base da atratividade de lazer. A
campanha “São Paulo. Cidade Criativa” contou com dois filmes, testemunhais
de rádio, anúncios em jornais e revistas e campanha on-line, e teve por
objetivo evidenciar os atrativos turísticos da cidade, posicionar São Paulo
como uma cidade inovadora e vanguardista nos mais diversos segmentos,
como gastronomia, moda, cultura e artes, e mostrar que São Paulo é uma
mistura de experiências que nunca se repetem. Mostrou algumas peças
produzidas e encartes em mídia impressa e colocou-se à disposição.
Sra. Luciane Leite agradeceu e disse que os investimentos em divulgação
da cidade são importantes para consolidar junto ao público final uma imagem
positiva da cidade, resultado de todo o trabalho de planejamento,
organização e articulação.
Sra. Mariana Aldrigui informou que dia 14 de setembro será lançado o livro
“Turismo em Cidades”, que trata da adaptação para o turismo em cidades
grandes e contém exemplos de São Paulo. Informou também que um grupo
de professores da USP se encontrará com o Secretário Estadual de Turismo,
onde será discutida a formalização das necessidades de pesquisas em
turismo por parte do Poder Público, para que a Fapesp possa assim abrir
financiamentos.
Sr. Armando Arruda Pereira de Campos Mello convidou a todos para o
lançamento do Calendário Ubrafe 2012, dia 13 de setembro às 19 horas no
Auditório Elis Regina. Informou que os números levantados apontam para
um número de 273 feiras na cidade de São Paulo, dentre as 350 feiras no
Estado e um total de 790 feiras no Brasil. Sugeriu um levantamento geral e
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completo de todos os espaços disponíveis para eventos na cidade, para
otimizar e aumentar a ocupação e, consequentemente, o número de
visitantes na cidade.
Sra. Luciane Leite informou que a SPTuris está atualizando o material do
segmento MICE, o que vem de encontro à sugestão proposta.
Sr. Antônio Carlos Carneiro ressaltou a importância do formato deste
Conselho, que coloca em diálogo os diversos representantes do Poder Público
e o setor privado, o qual contribui com temas da maior relevância para a
cidade. Tal modelo participativo é determinante para o êxito de qualquer
proposta de interesse coletivo.
Sra. Luciane Leite agradeceu a todos e encerrou a reunião às 12h20’. Para
constar eu, Luis Roberto Pascuzzi, lavrei a presente ata.

São Paulo, 10 de agosto de 2011.
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