LXXXV SESSÃO ORDINÁRIA DO COMTUR
( 26 de abril de 2000)
Aos vinte e seis dias do mês de abril de dois mil, às 09h45, no Salão Nobre ABRACCEF
do Palácio das Convenções do Anhembi, realizou-se a LXXXV Sessão Ordinária do
Conselho Municipal de Turismo, sob a presidência do Sr. Jarbas Favoretto e com a
presença dos membros convidados que se encontram relacionados no final desta ata.
Item 01 – Assinatura da Ata da LXXXIII Sessão Ordinária. A ata foi passada para
assinatura de todos os presentes. Item 02 – Aprovação da Ata da LXXXIV Sessão
Ordinária. Sr. Jarbas Favoretto, do SINDETUR, iniciou a reunião passando a palavra
para o Sr. Domingos Chiappetta, SHRBS/SP, que comentou que na fls. 03 da Ata da
LXXXIV, onde consta 3º Seminário, entenda-se 2º Seminário e onde consta, que no
Espaço Turístico da SET, realizar-se-á o 2º Seminário, entende-se como, realizar-se-á a
reunião sobre os temas a serem apresentados no 2º Seminário do Século 21. Com a
palavra, Sr. Paulo Santos Mattos, da ABRAJET, solicitou que fosse ratificado o parágrafo
onde consta: “comentou que havia combinado com o Sr. Luiz Figueira de Quental, um
protesto sobre este seminário”, entende-se que o Sr. Paulo Mattos havia combinado com
o Sr. Luiz Figueira de Quental apoiá-lo na manifestação que ele ia fazer sobre o
pronunciamento do prefeito do Rio de Janeiro, a respeito do Carnaval paulistano. Sr.
Jarbas Favoretto passou a palavra para o Sr. Luiz Figueira de Quental, da ABRESI, que
com a palavra solicitou ao Sr. Jarbas Favoretto que divulgasse aos membros do conselho
os artigos por ele escritos e publicados em diversos jornais do estado de São Paulo, para
que o conselho possa apoiá-lo. Explicou que quando fez o protesto sobre o Carnaval, o
fez com a intenção de reconhecer que não é uma única cidade que tem a exclusividade
de fazer o carnaval, pois no Brasil, existem várias cidades com carnavais importantes e
maravilhosos e que atraem turistas de todo o Brasil e do mundo. Ressaltou a
necessidade de incentivar o turismo interno. Sr. Jarbas Favoretto agradeceu e comentou
que encaminhará as reportagens. Questionou a todos se havia mais algum comentário a
ser feito. Nada mais havendo a ser tratado, a ata foi considerada aprovada. Item 03 –
Palavra Aberta aos Conselheiros. Sr. Jarbas Favoretto antes de abrir a palavra aos
membros registrou o ofício da ABRESI, SHRBS/SP e FHORESP, assinado pelo Sr.
Nelson de Abreu Pinto, comunicando que a partir desta data o SHRBS/SP passa a ter
como titular, o Sr. Domingos Chiappetta e suplente, o Sr. Sérgio Martins Machado, na
FHORESP como titular o Sr. Domingos Chiappetta e suplente o Sr. Luiz Figueira de
Quental e na ABRESI como titular o Sr. Luiz Figueira de Quental e suplente Sr. Domingos
Chiappetta. Ressaltou a mudança do nome da ABRESI para Associação Brasileira de
Gastronomia, Hospitalidade e Turismo. Comentou que não havia necessidade do Sr.
Nelson de Abreu Pinto esclarecer que sempre terá a representatividade efetiva das três
entidades já que as preside. Sr. Jarbas Favoretto abriu a palavra para os conselheiros.
Sr. Jorge Valssasina, ABREDI, com a palavra iniciou comentando do prazer de estar ao
lado do novo presidente da ABREDI, Sr. Horst Tássilo Siebert que pela primeira vez está
na reunião do COMTUR. Informou que a respeito das facções importantes para o Brasil e
para a imagem dentro da gastronomia, no dia 20 de janeiro de 2000, no Congresso
Mundial de “Matrix” da Associação Mundial de Chefes, que atualmente engloba 3,5
milhões de chefes associados, se produziu um fato esperado a seis anos pelo Brasil,
onde foi aceito como membro nº 63 desta associação, significando que hoje, o Brasil tem
uma representação internacional. O Brasil não fazia parte da globalização da culinária no
sentido dos chefes. Este fato permite que os chefes brasileiros tenham acessos muito
mais rápidos aos 63 países que comandam a culinária . Este fato trouxe outro importante,
o novo presidente mundial, o alemão, Sr. Rafael Shroder e o antigo presidente Sr. Bill
Conte Gallher, um dos homens mais reconhecidos na área da cozinha, fez questão de
que os países, na América Latina, formassem um fórum, porque países como Argentina,
Chile, Uruguai, Brasil, etc. estavam reclamando a participação dentro da globalização da
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culinária e o Brasil não podia participar com seus chefes, não abriam caminho. Foi um
planejamento muito importante feito a nível internacional . A decisão da presidência
mundial foi de criar um fórum para discutir as necessidades dos países, e será
manipulado por 12 nações, tendo como presidente executivo, o chefe Raimond Pets, que
é o “chairman” da Associação Mundial dos Chefes, representando 1,5 milhão de chefes
nos EUA associados a ACF – Associação Culinária a Federação dos EUA de
Cozinheiros. Ressaltou que foi escolhido para ser vice-presidente mundial do fórum
panamericano para levar a voz do Brasil para todo o canto na área da culinária, e um fato
inédito é que o Brasil conseguiu que na carta de intenção criada no fórum panamericano,
o português será o terceiro idioma da gastronomia e isto foi assinado por 12 nações e é
um fato que vai permitir aos chefes de cozinha do Brasil fazer um trabalho muito melhor
no mercado mundial. Comunicou que o que foi relatado é um fato inédito para o Brasil
poder participar ativamente e ser reconhecido dentro da globalização. Sr. Jarbas
Favoretto, SINDETUR, passou a palavra ao Sr. Domingos Chiappetta, SHRBS/SP, que
iniciou informando que na 2ª feira que foi realizada no Hall Monumental da Assembléia
Legislativa de São Paulo onde ocorreu a reunião: Turismo e Serviços, onde os painéis
foram apresentados pela presidência da Nossa Caixa do Estado de São Paulo.
Comentou que os conselheiros elaboraram uma temática onde solicitaram a Nossa Caixa
como parceira para o turismo e no encerramento do seminário, a solicitação de
empréstimo e atendimento para a área de turismo e serviços no Estado de São Paulo,
incluindo a cidade, foi recebida através do presidente da Nossa Caixa, o Sr. Cardenalli.
Acredita que foi um passo para se conseguir o engrandecimento do turismo. Sr. Paulo
Santos Mattos, ABRAJET, comunicou a todos que antes desta reunião, ocorreu uma
reunião do Conselho de Orientação do FUTUR onde conseguiram aprovar a aplicação do
dinheiro do fundo, permitindo as providências administrativas cabíveis, que são
burocráticas mas inevitáveis para que o dinheiro não seja perdido. Ressaltou que a verba
do fundo é insignificante e que não se conseguiu melhorar, mas vai tentar melhorá-la
para até atender os outros projetos. Comentou que irão continuar com reuniões mensais
e se houver algum motivo especial convocarão reuniões extraordinárias e continuarão
com o esforço de fazer com que realmente o fundo tenha fundo, que o mesmo possa
produzir algum trabalho em benefício da coletividade, da comunidade turística e do trade
e do turismo em geral. Com a palavra, Sr.
Horst Tássilo Siebert, ABREDI, que
agradeceu ao Sr. Jorge por representá-lo na reunião e está trabalhando por São Paulo e
se colocou a disposição de todos. Sr. Jarbas Favoretto, SINDETUR, colocou que o Sr.
Tássilo irá fazer um grande trabalho em continuidade ao trabalho do Sr. Percival
Maricato. Com a palavra o Sr. Luiz Carlos do Valle, ABAV, iniciou parabenizando as
entidades privadas como a ABAGA e a ABREDI que estão fazendo a sua parte.
Comentou que esteve em um evento em Nova Iorque e foi lhe solicitado um pacote para
trazer chefes de cozinha para conhecer a gastronomia brasileira, ressaltou que estamos
muito bem representados só faltando o empenho do governo. Reclamou de que em
algumas reuniões ou eventos a ABAV não está sendo representada, como o seminário
que houve na Assembléia e não foram convidados para o 1º Seminário que foi indagado
pelo Sr. Paulo Mattos. Solicitou que todas as entidades fossem comunicadas de quando
houvesse alguma reunião ou evento de turismo. Sr. Jarbas Favoretto, SINDETUR,
registrou e ressaltou que o assunto é pertinente. Sr. Domingos Chiappetta, SHRBS/SP,
esclareceu que o seminário foi a respeito da representatividade no fórum século 21, mas
não é o 2º seminário pois este, será realizado dia 09/05/00 e os convites serão expedidos
a partir de 6ª feira. Sr. Jarbas ressaltou que alguns convites chegaram atrasados para o
1º Seminário e que foram tomadas providências para que isso não ocorra novamente.
Informou a necessidade dos conselheiros em participar de todos os eventos e reuniões
do setor. Com a palavra o Sr. Luiz Carlos do Valle, ABAV, solicitou não só a participação
mas também a colocação das ações e o que o trade necessita. Sr. Jarbas informou que
neste evento a ABAV está sendo representada pelo Sr. Leonel Rossi e pelo Sr. Antonio
Aulísio. Com a palavra Sr. Carlos Alberto Gusmão, SINDEGTUR, iniciou informando que
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às 14h00 abre em São Paulo uma das mais importantes mostras com exposições sobre
os 500 Anos deste país. Ressaltou ser uma exposição séria que fica até 07 de setembro,
inclusive com a carta de Pero Vaz de Caminha. Informou que o sindicato de guias em
conjunto com a Capriolli Turismo, colocará um ônibus com saída do Largo do Arouche
saindo para o Ibirapuera em horários pré-determinados, ressaltou que o ônibus é outro
atrativo turístico por ser aquele ônibus antigo de dois andares, ou seja, teremos um
ônibus inglês indo para uma exposição portuguesa. Espera que seja um sucesso e dê um
incentivo maior para o turismo. Sr. Jarbas agradeceu e passou a palavra ao Sr. Luiz
Figueira de Quental, ABRESI. Sr. Quental iniciou comentando que representa uma
entidade que há muitos anos trabalha para valorizar a cidade e o estado de São Paulo.
Suas atividades exigem que ele defenda São Paulo em toda a América e Europa. Tem
viajado muito para a Europa, a procura de conhecimentos, convênios e de parcerias com
a ABRESI. Estiveram na Espanha, onde pela primeira vez, o Brasil participou do
Campeonato Mundial de Confeitaria e levou três dos maiores profissionais do Brasil de
nível internacional, e apesar deles não terem tradições neste tipo de campeonato,
trouxeram a medalha de prata. Foi uma luta não só do ponto de vista técnico, mas
também, pelo reconhecimento universal por aqueles que lá participaram, o valor, a
competência e o conhecimento da nossa riqueza da confeitaria. Participaram também
como convidados de honra da inauguração da nova Feira de Madri, onde paralelamente,
se criou uma nova entidade mundial chamada Union Euro-Americana de Artesanato Del
Durce e o Brasil está representado com exclusividade através da ABRESI, da qual fomos
nomeados primeiro vice-presidente. Ressaltou que o que interessa é a demonstração da
riqueza confeiteira em um campeonato mundial. Demos uma demonstração de força,
competência, de qualidade, e é este o orgulho que tem por ter presidido a caravana e
voltou orgulhoso do reconhecimento recebido. Além disso, participaram do 7º Congresso
da Espanha, organizado pela Federação Nacional Espanhola de Restaurantes, Hotéis,
Confeitarias e Cafés e mais uma vez defendemos o nome do Brasil porque temos a
confiança de que aqui nos podemos não ser tão grandes mas somos altamente
qualificados. Tiveram oportunidades de debater alguns temas de integração da Espanha
com o Brasil que em breve trará para conhecimento do conselho. A Abresi é a delegada
para toda a América Latina, da Fundação Ande-Ibero Americana que é responsável por
uma das melhores Ong´s Mundiais relativas a 3ª Idade e aos Deficientes. A Abresi vai
iniciar um grande trabalho neste sentido. Participaram de uma reunião com a
universidade de Alcalla, a mais antiga da Espanha, onde discutiram a educação universal
do turismo onde se debateu alguns conceitos, estavam presentes diversos países
Europeus, foram nomeados como um dos membros deste grupo para representar a
América para debater o tema em que se está procurando uma conceituação nova dentro
do campo da educação profissional turística. Participaram
de outras reuniões para
captar recursos para novos empreendimentos
no campo
turístico brasileiro.
Paralelamente
a tudo o que foi falado, a ABRESI está assinando mais um convênio
com Portugal, que luta por uma idéia já aprovada pela assembléia nacional Portuguesa,
chamada de “Gastronomia Patrimônio Nacional”. A Abresi trabalhou dez anos para
dar o título de “Capital Mundial da Gastronomia para São Paulo” e está apoiando esta
atividade em Portugal. Com tudo o que foi falado, quis demonstrar que o COMTUR
reconhece e tem orgulho de defender a cidade. Sr. Jarbas passou a palavra para o
Sr. Jorge Monti, ABREDI, que iniciou explanando que, em nome da ABAGA,
gostaria de fazer um ofício para parabenizar o trabalho do Sr. Quental, pelo grande
trabalho na ABRESI e pelo desafio de representar a confeitaria brasileira. Está se
investindo cada vez mais nos profissionais brasileiros, há oito anos atrás ninguém falava
dos chefes de cozinha, e hoje estes profissionais estão mostrando em todos os lugares,
sua capacidade. Sr. Jarbas com a palavra, aproveitou para informar que haverá uma
reunião importante para os profissionais de eventos que pagam seus impostos em
estandes de feiras, por este motivo tentará acabar a reunião por volta das 11h30. Item 04
– Secretaria de Esportes, Lazer e Recreação. Sr. Jarbas Favoretto passou a palavra
3

para o Sr. Modesto Stama, SEME. Sr. Modesto iniciou se desculpando pela ausência do
secretário, Sr. Fausto Camunha por compromissos de última hora, mas deixou o “speech”
pronto para que fosse lido. Disse que pode-se ver o turismo como uma atividade
esportiva, uma vez que qualquer programação, deste importante setor da economia,
envolve a participação, individual e ativa das pessoas, onde o fazem para entreter e
descontrair; em síntese, esta também é a finalidade principal do esporte. É por isto que
existe uma relação íntima entre o turismo e o esporte, enquanto atividades que buscam o
bem-estar físico e mental das pessoas. Dentro da competência da SEME, a
administração tem procurado explorar as facetas deste bojo de possibilidades, para
oferecer aos paulistanos e visitantes uma série de promoções. A Maratona da Cidade de
São Paulo é um acontecimento que está em sua 6ª edição e já merece a repercussão
das grandes maratonas do mundo. O Passeio Ciclístico da Primavera mobiliza uma
grande parcela da população. As escolinhas de esportes ocupam a ociosidade de mais
de 20 mil crianças e adolescentes, que em muitos casos, são reabilitados. As corridas da
Fórmula 1, que a SEME promove anualmente, é fora de comentário. Agora a SEME
encontrou um novo filão para explorar, que são as áreas livres deixadas pela engenharia
dos piscinões, construindo quadras poliesportivas, dotadas de especialidades, inclusive
para deficientes físicos, pistas de skates e ciclovias. É algo na qual se pode pensar, para
se promover ações da união de interesses entre o esporte e o turismo, a fim de que
sejam implementadas políticas de atração e entretenimento em nossa cidade. Agradeceu
a oportunidade e colocou-se a disposição. Sr. Jarbas passou a palavra para o Sr. Luiz
Figueira de Quental, ABRESI, que iniciou comentando que o Sr. Fausto Camunha fala
muito sobre esporte, ressaltou que o turismo é sempre 10% de cada secretaria. Tem que
olhar alguns exemplos e separar turismo de esporte. Ressaltou que precisa criar esta
consciência no país, que turismo hoje é o maior segmento econômico do universo e não
tem a consideração devida. Sr. Aristides de La Plata Cury, SPC&VB, com a palavra,
registrou que a Fórmula 1, é hoje, o evento de maior repercussão turística da cidade de
São Paulo, segundo dados da ABIH e comparando-os com aos da EMBRATUR, na
semana da Fórmula 1, o evento deixou na cidade em torno de US$ 75 milhões. Sr. Carlos
Gusmão, SINDEGTUR, ressaltou que não foi só a Fórmula 1 que lotou a cidade. Sr.
Aristides complementou que nenhum evento sozinho conseguirá lotar a cidade. Ressaltou
que a Fórmula 1 é o evento de maior repercussão turística. Encaminhou a mesa, uma
proposta para que em uma próxima sessão do COMTUR, o Sr. Secretário Fausto
Camunha compareça para que se consiga planejar melhor a Fórmula 1 do ano 2001 e
com antecedência, até por conta da repercussão turística que se quer fazer na Argentina,
para se obter um resultado efetivo . Informou que até a próxima edição, São Paulo terá
mais duas mil unidades habitacionais. Sr. Jarbas complementou, dizendo que concorda
com a necessidade da presença do secretário para discutir a Fórmula 1 e agradeceu a
explanação feita pelo Sr. Modesto Stama. Sr. Carlos Gusmão, SINDEGTUR, com a
palavra informou que na semana passada, a cidade estava lotada e a Fórmula 1 pode ser
considerada como mais um evento na cidade. Sr. Modesto Stama, SEME, complementou
que na Fórmula 1 teve um público de 80 mil pessoas e 50% deles eram turistas, entre
Argentinos, Uruguaios, Paraguaios, etc., sendo um evento de grande vulto turístico. Item
06 – Posto de Informação e Postos de Polícia. Sr. Jarbas comentou que nas reuniões
do Conselho de Segurança da Polícia Militar em São Paulo, levantou-se a necessidade
de ampliação das centrais policiais em pontos estratégicos. Ressaltou que as cabines
antigamente tinham escrito “Polícia Militar”, o que espantava os turistas estrangeiros e
hoje usa-se “Polícia”, e hoje, a cabine da São Bento é dividida com a central de
Informações da Anhembi. Neste momento, necessitamos ampliar as centrais de
informações, como a polícia militar tem de ampliar as suas cabines. Apresentou o Major
Roberto Mantovan, comandante da Polícia Militar. Major Roberto Mantovan iniciou
agradecendo a oportunidade e falou que tem algumas situações com relação a este
assunto que precisam ser bastante exploradas, tendo em vista questões de necessidade.
Delimitou a área que integra o 7º Batalhão da PM e abrange dos Jardins ao centro da
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cidade. Ressaltou que a base central é uma região das mais importantes do Brasil, se
observa somente uma cabine policial em condições de uso que é a do largo São Bento
porque as outras são de fibra de vidro, imprestáveis para utilização do policial,
tecnicamente e operacionalmente não há a mínima condição de uso. O batalhão tentou
ao longo do tempo equacionar o problema e até hoje não conseguiu. O mais importante
que foi analisado é que há interesse da comunidade em participar porque haverá uma
proteção maior para eles, mas não tem como ser atendido por falta de recurso humano
para a instalação de todas as cabines que a população deseja. Como há este
entendimento com a comunidade, há condições de planejar o policiamento em cima das
cabines, embora em seu entendimento não seja o mais adequado, em termos técnico
operacionais, achando melhor a mobilização do policiamento. Ressaltou que as cabines
existentes precisam ser retiradas de imediato e têm condições de trocá-las mas estão
com problemas burocráticos, principalmente com relação à Prefeitura, onde não
autorizaram colocar uma cabine pré-fabricada, no lugar das de fibra e sabe-se que o caso
está com o Secretário das Administrações Regionais. Solicitou a colaboração para se
verificar o que pode ser feito para que haja uma agilização destes processos e ao mesmo
tempo, analisar novamente o que vem sendo feito. Ressaltou que necessita de uma
definição final, já que tem o suporte financeiro da população para instalar as cabines préfabricadas ou a PM retira as atuais, e quem irá sofre as consequências é a população
que está clamando pelo serviço. Agradeceu a todos. Sr. Jarbas ressaltou que o problema
é grave. Passou a palavra para o Sr. Oswaldo Mattua, Anhembi. Sr. Oswaldo fez uma
colocação já que o assunto tem uma relevância bastante grande para o turista que visita
o município, onde a Anhembi tentará fazer contato com a SAR para verificar o que está
acontecendo com estes processos, se há algum impedimento para que possa regularizar
a situação das cabines e assim que possível, passará as informações para a Polícia
Militar no sentido de tentar viabilizar o projeto. Sr. Jarbas Favoretto passou a palavra para
o Sr. Antonio Castelo da Cruz, AR-SÉ, para que fosse falado sobre o assunto e solicitou
que assim que tiver alguma informação, que a mesma seja passada para o Diretor de
Turismo da Anhembi, Sr. Oswaldo Miranda Mattua. Sr. Antonio informou que as cabines
do centro da cidade precisam primeiramente serem planejadas junto ao Procentro para
que não haja um equipamento urbano desnecessário, e toda cabine a ser instalada em
via pública, necessita que seu processo seja analisado na Secretaria dos Negócios
Jurídicos, departamento de patrimônio da PMSP, para que o termo de autorização seja
feito e posteriormente a Regional autorize a instalação. Anteriormente as cabines eram
colocadas aleatoriamente e muitas delas abandonadas, sem o efetivo da polícia, por este
motivo precisa ser revisto. Sr. Modesto Stama, SEME, informou que o Cel. Couto da PM
é o chefe de gabinete da SAR e o auxiliou na instalação de um posto na Praça Clóvis e
também poderia ajudar neste caso. Sr. Domingos Chiappetta, SHRBS/SP, cumprimentou
o Major Mantovan e a Polícia Militar por ter exterminado com a cracolândia, onde
infelizmente a mídia nada manifestou a respeito do assunto. Solicitou que o conselho
fizesse para o Governador Mário Covas, na pessoa do Major Mantovan, um ofício,
cumprimentando pelo trabalho feito na cracolândia. Sr. Jarbas passou a palavra para o
Major Mantovan. O Major explicou que a cracolândia tem um problema tradicional, depois
de observada, passaram a desenvolver algum tipo de operação e policiamento mais
específico, o problema não está resolvido , só amenizou e outras políticas serão adotadas
para tentar acabar com o problema. Agradeceu a colocação e ressaltou que a Polícia
Militar espera erradicar o problema. Sr. Carlos Gusmão, SINDEGTUR, informou que a
cracolândia é como uma onda, onde ela vai e volta, e disse que o parabéns tem que ser
guardado pois observou movimento no dia de ontem. Questionou quantas cabines a
polícia tem para serem instaladas. Major Mantovan respondeu que são oito. Sr. Carlos
continuou sugerindo cercar a cracolândia e ressaltou que é falta de vontade política,
inclusive da AR-SÉ, e se isto for feito, o problema será sanado rapidamente. Sr. Antonio
Castelo, AR-SÉ, deixou registrado que o problema da cracolândia está sendo discutido
no DEPATRI e a AR-SÉ está em conjunto com o DEPATRI, fazendo comando em hotéis,
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cortiços, etc, verificando quem frequenta estes estabelecimentos. Quanto ao pedido da
polícia, solicitou a relação de todos os pontos em que a PM deseja instalar as cabines
para poder dar uma resposta de imediato. Sr. Jarbas Favoretto, SINDETUR, passou a
palavra para o Sr. Aristides de La Plata Cury, SPC&VB. Sr. Aristides registrou que os
organizadores da Fórmula 1 não tiveram notícia de nenhuma ocorrência policial durante o
evento. Ressaltou que se tivesse acontecido algum problema com certeza toda a mídia
teria anunciado. Parabenizou a Polícia Militar, Polícia Civil e a DEATUR pelo trabalho
desenvolvido. Sr. Jarbas deu como encerrado o assunto e passou para o próximo item.
Item 05 – Carnaval – Sr. Edelmo dos Santos – diretor de eventos da Anhembi. Sr. Jarbas
passou a palavra para o Sr. Edelmo que agradeceu a oportunidade para poder falar sobre
o Carnaval 2000. Agradeceu as três esferas do poder público que auxiliaram na
realização deste grande evento. Ressaltou que a maior parte das pessoas conhecem
somente o Carnaval no Sambódromo por passar na mídia eletrônica. Comentou que
além da 6ª e do sábado, temos desfiles no sambódromo até a 3ª feira, de outros grupos
além do especial e também os Carnavais de bairros, como: Cidade Ademar, Pirituba,
Mandaqui, Itaquera, Vila Prudente e Vila Esperança, onde a Anhembi dá toda a infraestrutura necessária para a realização do mesmo. Os carnavais de bairro acolhem em
torno de 1 milhão de pessoas e no sambódromo é em torno de 33 mil/dia, ou seja, um a
cada dez paulistanos, assistem o carnaval de bairro. Ressaltou a importância de
demonstrar isso para termos uma dimensão do carnaval paulistano. Informou que 15 dias
que antecedem o carnaval, em São Paulo, existe o desfile de blocos e bandas
carnavalescas e também o Pholianafaria, que é o carnaval temporão e este ano se
realizou no sambódromo por problemas que ocorreram em Pinheiros. Pela primeira vez, o
Carnaval paulistano foi transmitido a nível nacional e com transmissão digital. Foi
passado em rede nacional e mais 68 países, sendo uma forma de mostrar a cidade para
o mundo. Além da transmissão do carnaval do grupo especial, os outros grupos também
foram transmitidos em rede nacional pelo Canal 14 e TV Comunitária. Ressaltou a ênfase
que o Jornal Diário Popular tem dado ao Carnaval, criando o troféu nota 10 e ajudando a
difundir a cultura popular na capital e grande São Paulo. Durante o Carnaval teve 1570
profissionais de todos os órgãos de comunicação. Ressaltou a homenagem da LIGA das
Escolas de Samba aos 500 Anos do Descobrimento, onde cada uma das 14 escolas
contou uma parte da história do Brasil e São Paulo foi a única cidade no Brasil que teve
este tipo de processo. É importante deixar registrado a importância do Carnaval e
gostaria que no ano de 2001, houvesse uma colaboração ainda maior do COMTUR, para
que possa se fazer um trabalho a altura da cidade. Finalizou agradecendo a todos. Sr.
Jarbas parabenizou e passou a palavra para o Sr. Aristides de La Plata Cury, SPC&VB,
para falar em nome de todo o conselho. Sr. Aristides informou que o SPC&VB já fez um
registro por escrito, mas gostaria de colocar ao COMTUR que o Carnaval de São Paulo
deu uma aula de organização para o Brasil e aos 68 países, e mais as pessoas que
vieram ao sambódromo. O fato de conseguir a adesão de todas as escolas da LIGA para
que cada uma contasse um pedaço da história dos 500 anos do Brasil é digno de ser
registrado e lembrado como um dos melhores carnavais que este país já assistiu.
Ressaltou que este registro precisa ser feito, enaltecido e servir de exemplo para que
outras cidades organizem assim. Parabenizou a LIGA das Escolas de Samba e o
Anhembi. Comentou que necessita planejar desde já o Carnaval Turístico 2001. Informou
que já se tem os pacotes turísticos, tem-se a certeza que os ingressos serão
disponibilizados pelas agências de turismo. Se houver esta organização prévia, teremos a
certeza que o Carnaval terá cada vez mais a capacidade de atrair pessoas. Finalizou
parabenizando a organização do evento. Sr. Jarbas Favoretto ressaltou que o Sr. Edelmo
será convidado em uma outra oportunidade porque no segundo semestre, as agências já
vão precisar trabalhar com antecedência. Registrou a presença do Sr. Nelson de Abreu
Pinto, grande líder do turismo brasileiro e a pessoa mais preparada para defender os
anseios do trade. Com a palavra Sr. Nelson de Abreu Pinto saudou a todos os presentes
e falou da importância de estar presente em todas as reuniões, mas como não é possível,
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deixa seus representantes à altura colaborando com o COMTUR e que o conselho é um
dos mais completos do país em termos de defesa dos interesses da comunidade.
Ressaltou que o conselho de São Paulo é um paradigma para as demais cidades.
Ressaltou que o turismo é uma ação mágica de sonho e de realizações e que nós
levamos um pouco de alegria, lazer e conforto para a população de São Paulo e aqueles
que nos visitam. É uma atividade econômica e social que sem os elos que fazem do
turismo essa magia e que temos que colocar em condições para todos desfrutarem.
Relembrou que quando perdemos a Fórmula 1 para o Rio de Janeiro, foi uma luta para
recuperá-lo. Ressaltou que o Carnaval paulistano também já está presente no mundo
inteiro. Parabenizou o Sr. Edelmo pelo Carnaval e falou que São Paulo é uma das
capitais mundiais de eventos. Acha que a integração do esporte, educação, saúde e
cultura é importante para o crescimento. Cumprimentou a Polícia Militar, Civil e a
DEATUR pelo trabalho que desenvolvem. A grandeza da evolução do turismo na cidade
de São Paulo, todas as entidade civis, sindicais, etc. é que fazem o sucesso do conselho
e das ações do turismo. Ressaltou que todos os empresários da área, que tem uma
identidade muito forte com os trabalhadores, estão unidos junto com o poder público.
Passou a mesa, materiais que demonstram a identidade do trade nacional, ressaltou que
conseguiram fazer uma agenda única do turismo nacional, “A Carta de Goiás” que foi
entregue ao Presidente da República no dia 15/03/00, a Confederação Nacional do
Turismo fez uma revista realçando a importância deste encontro. A Carta de Goiás deve
ser o norte para as ações deste conselho municipal. Agradeceu o trade pelo apoio que
estão dando para que a CNTUR tenha o seu registro sindical. Leu um trecho da Carta
onde diz: “Apoio a CNTUR para obtenção do registro sindical junto ao Ministério do
Trabalho...” Informou que são 3 bilhões de recursos provenientes da arrecadação com os
impostos gerados pelo turismo que está sendo mandado para a Confederação Nacional
do Comércio, mas com a independência que o trade quer e ao criar a confederação,
estes recursos virão para a CNTUR. Somente a união do trade é que tem feito de São
Paulo, esta cidade que foi proclamada no Habitat II de Istambul, a 2ª maior cidade do
mundo, somente esta unidade que está reconhecendo São Paulo como “Capital Mundial
da Gastronomia”. Ressaltou que o outdoor que está instalado no aeroporto de Brasília,
diz “Turismo – Capital e Trabalho juntos gerando 660 mil empregos”. Informou a todos a
vitória da redução do ICMS de 18% para 8% no Governo Fleury, e no estado do Rio
passou para 4%, o ICMS da gastronomia e foi entregue ao Governador Mário Covas o
pedido de redução do ICMS da gastronomia paulistana para 3% e acredita que será
assinado em breve. Com o turismo mais barato, teremos mais negócios e será gerado
mais empregos. Informou que assinaram um convênio entre o governo de São Paulo e a
Força Sindical para gerar 330 mil novos empregos no Estado de São Paulo. Finalizou
agradecendo a todos. Sr. Jarbas Favoretto comentou que todo o Conselho Municipal é
muito unido. Ressaltou que todos se esquecem de dizer um muito obrigado para as
pessoas que enaltecem o turismo e a cidade de São Paulo deve um muito obrigado ao
Sr. Nelson de Abreu Pinto que muito faz para a cidade. Por este motivo o conselho fez
uma pequena homenagem, através da Sra. Elenice Zaparoli, VASP, que entregou um
diploma de Honra ao Mérito e posteriormente, o Sr. Jarbas lhe entregou o troféu “Cidade
de São Paulo”. Sr. Nelson agradeceu a homenagem e creditou-a a toda a equipe das
entidades e os profissionais da área. Sr. Jarbas solicitou a presença do Ver. Mohamad
Mourad para entregar o diploma de honra ao mérito ao Sr. Luiz Figueira de Quental e o
Sr. Oswaldo Miranda Mattua para entregar o troféu “Cidade de São Paulo”. Sr. Luiz
Figueira de Quental agradeceu e informou que como não merece a homenagem, irá
dividi-la com o Sr. Nelson de Abreu Pinto e a equipe da ABRESI. Sr. Oswaldo Miranda
Mattua registrou o recebimento do ofício da VARIG, solicitando a possibilidade do Sr.
Odilon Junqueira voltar a ser convidado especial no COMTUR e outro ofício com o
mesmo objetivo da Polícia Militar. Sobre o assunto nada foi comentado pelos membros.
Sr. Jarbas passou a palavra para o Ver. Mohamad Mourad para fazer uma comunicação
oficial da comissão de turismo da CMSP. Ver. Mourad comunicou que a comissão de
7

turismo, gastronomia e Lazer da CMSP, a partir do mês passado, as reuniões são às 4ª
feiras das 11h30 às 13h00, foi alterado para adequar as agendas dos vereadores e
também para que possamos ter a presença de mais pessoas. Também estão fazendo
visitas aos locais, como Autódromo de Interlagos para conhecer e ter noção dos
problemas. Estas visitas são para que a Comissão possa desenvolver um trabalho
melhor. Sr. Jarbas agradeceu a presença do Ver. Mourad, Sr. Nelson de Abreu Pinto.
Após esse comentário a reunião foi encerrada às 11h30. Para constar, eu, Luciana
Bertaglia do Canto, lavrei a presente data, que se aprovada será assinada pelos
membros do conselho.
São Paulo, 26 de Abril de 2000.
Secretária

Luciana Bertaglia do Canto

Vice-Presidente
Sec. Executivo
Sec. Exec. Adj.

Jarbas Favoretto
Oswaldo Miranda Mattua
Aristides de La Plata Cury

ABAV
ABBTUR
ABIH
ABRAJET
ABREDI
ABREDI
CMSP
DSV
EMURB
SEME
SHRBS/SP
SINDEGTUR
SET
SMC
SMC

Luiz Carlos do Valle
Marlene Matias
Antonio Reinales
Paulo Santos Mattos
Horst Tássilo Sieberg
Jorge Monti de Valssasina
Mohamad Said Mourad
Ricardo A. Ortolani Aquino
Vladimir Ávila
Modesto Stama
Domingos Chiappetta
Carlos Gusmão
Iê Kobayashi
Antonio Ivo Pezzotti
Vera Lúcia Dias

7º Batalhão PM
AR-SÉ
ABRESI
Anhembi
Anhembi
Anhembi
Anhembi
A Tribuna
FHORESP
Interlagos Eventos
PROCENTRO
SHRBS/SP
SHRBS/SP
SINDIPRON
VASP

Roberto Mantovan
Antonio Castelo da Cruz
Luiz Figueira de Quental
Edelmo dos Santos
Carla Fernandes da Costa
Lygia de Freitas Valle
Carolina Oliveira Assumpção
Lúcio Soares Lúcio
Eduardo Luiz Daher
Antonio de Souza Filho
Mariangela Bastos Buono
Nelson de Abreu Pinto
Antonio H. Branco
Armando Arruda Pereira Campos Mello
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