ATA DA XCVIII SESSÃO ORDINÁRIA DO COMTUR
(24 de julho de 2001)
Aos vinte e quatro dias do mês de julho de 2001, às 09h00, na Sala I do Palácio das Convenções do
Anhembi, realizou-se a XCVIII Sessão Ordinária do COMTUR, sob a presidência do Sr. Eduardo
Sanovicz e com a presença dos membros convidados que se encontram relacionados no final desta
Ata. Sr. Eduardo iniciou a reunião colocando a ata da última sessão ordinária para aprovação. Nada
havendo a ser declarado, a ata foi considerada aprovada por todos. Justificou as ausências e colocou
que a pauta da reunião é a candidatura de São Paulo para sediar a ABAV, relatou que houve: a visita
técnica com a diretoria da ABAV no Anhembi e no Riocentro e o resultado da visita se resumiu em
três pontos: 1). A vontade política das duas cidades estão compatíveis, 2). Na qualidade do
equipamento, o Riocentro leva uma pequena vantagem por estar em melhores condições, mas os
conselheiros notaram as mudanças já ocorridas no Anhembi, 3). Foi analisado o acesso e a distância
do centro da cidade e neste item o Anhembi tem uma boa vantagem, pois do centro do Rio de
Janeiro até o Riocentro os conselheiros levaram 1hora e 5 minutos e do centro de São Paulo até o
Anhembi apenas 15 minutos, assim dos três itens avaliados o Anhembi perde um, empata um e
ganha no outro, portanto estamos empatados. Sr. Eduardo citou também que a diretoria de turismo
da Anhembi, em conjunto com a equipe do SPC&VB, desde a visita técnica, trabalham no sentido de
cumprir tudo o que foi determinado no plenário do COMTUR, onde um conjunto de iniciativas já
foram adotadas. Uma delas foi o envio de uma caixa com postais da cidade, encaminhada pelo
SPC&VB, onde criamos um novo logotipo escrito “ABAV 2003 São Paulo é mais negócio” e enviamos
para todos os conselheiros da ABAV junto com cartas de apoio, a primeira foi a da Sra. Prefeita, a
segunda foi a do Sr. Governador, e outras do trade, sempre com um postal e a última carta que será
enviada dia 01/08, será acompanhada por um bonsai e o livro de candidatura (BID). A agência
McCann fez um vídeo com duração de aproximadamente 4 minutos e será exibido dia 4 de agosto
aos conselheiros para defender a candidatura de São Paulo. No dia da votação, cada cidade terá 30
minutos, sendo que uma não poderá ver a apresentação da outra, logo depois todos saem da sala e
a Sra. Isa Garbin faz uma exposição em nome da ABAV ao conjunto dos conselheiros e somente
depois ocorre a votação. Na quarta-feira passada foi realizada uma reunião com todos os
conselheiros da ABAV – SP e estes saíram com a tarefa de falar com os outros estados. A ABAV/SP
fará uma camiseta com o logotipo da campanha “São Paulo é mais negócio” e será distribuída a
todos os presentes no dia 04/08. Sr. Eduardo passou a palavra para o Sr.Aristides que comentou
que avaliando a repercussão da visita técnica realizada no Anhembi, estudou-se a possibilidade de
se convidar os conselheiros para realizar uma visita de familiarização, no Anhembi. Eles chegarão
na sexta-feira e ficarão até domingo em São Paulo, o convite será ABAV-SP e do SPC&VB, as
companhias aéreas colocarão passagens gratuitas a disposição. Será oferecido receptivo,
hospedagem, visita técnica, para os convidados, no Anhembi e uma programação cultural discutida
com a ABAV-SP e ainda, quem quiser ficar até segunda-feira, o Anhembi disponibilizará convites
para visitar a Fenasoft. Sr. Aristides acredita que devido o convite ter sido feito de última hora,
muitos não poderão comparecer, o que também é positivo pois, a repercussão da visita técnica, foi
muito positiva e com este convite, São Paulo mostrará que não tem nada a esconder e reforçará a
credibilidade ao Anhembi. Sr. Eduardo falou que foi encomendado 9 outdoors que serão instalados
no dia 3 de agosto, entre o percurso do aeroporto de Brasília ao hotel Naoum, com a frase
“Conselheiro da ABAV receba um abraço do tamanho de São Paulo” e ao lado o logotipo “ ABAV
2003 São Paulo é mais negócio”, agradeceu o apoio de todas a entidades e abriu a palavra para
todos. Sr. Jarbas Favoretto achou que as ações são muito boas, mas alertou que o Rio de Janeiro
também poderá fazê-las, disse também que geralmente os votos são secretos mas parece que nesta
votação será aberta. Ressaltou que seria bom ter uma atenção especial para o Sr. Raimundo Cícero
Lage, presidente da ABAV-MG pois, se ele estiver do lado de São Paulo, ele tem muita influência nos
votos de Goiáis e Mato Grosso do Sul. Sr. Eduardo disponibilizou a lista dos conselheiros da ABAV
para todos. Sr. Fábio Ionescu com relação as últimas ações, no seu ponto de vista estão completas
e questionou o que será feito na “ boca de urna”. Deu idéias como: convidar todo o “trade”,
recepcionistas para entrega de folhetos, a presença da Sra. Prefeita Marta Suplicy com o trade será
extremamente importante. Sr. Eduardo respondeu que para o dia da votação a ABAV estabeleceu
algumas regras onde não será permitido agitos, mais ir a Brasília é uma boa sugestão e ainda será
montada uma “força tarefa” com a equipe da Anhembi e do SPC&VB. Sr. Aristides apoiou a idéia da
“força tarefa” e achou que quanto mais pessoas tiverem fazendo a “ boca de urna” com
representatividade será muito importante. Sr. Fábio Ionescu ressaltou a necessidade do trade
acompanhar esta candidatura e assim ajudar a convencer os conselheiros. Sr. Eduardo explicou que
terá uma reunião com a Sra. Prefeita e será avaliado a possibilidade dela estar presente. Sr. Paulo
Mattos foi totalmente favorável a idéia do Sr. Jarbas, relatou ainda que, O Estado de São Paulo

publicou uma nota onde dizia que havia um entendimento entre os candidatos a presidência da
ABAV nacional para que fosse feito São Paulo presidente da ABAV nacional e assim o Rio de Janeiro
sediaria a feira, o que não é bom pois, fica na mente das pessoas este grande absurdo. Sr.
Domingos comentou que houve um outro jornal que publicou comparações entre São Paulo e Rio de
Janeiro e que estes deveriam agir em benefício a São Paulo reforçando que “São Paulo é mais
negócio” e que ainda temos lazer, gastronomia, etc e o Rio de Janeiro aposta muito, apenas, no
lazer. Sr. Alexandre Werfel lembrou que devemos reforçar que o que estará sendo julgado é a feira
se legitimar no Calendário Mundial de Feiras e que a concorrência é entre São Paulo e Buenos Aires.
Sr. Eduardo colocou que, em relação ao acordo publicado pelo Estado já foi desmentido pelos
envolvidos e as assessorias de imprensa da Anhembi e do SPC&VB estão desenvolvendo uma série
de ações junto aos jornalistas de todo o país. Seria interessante que todas as entidades colocassem
matérias sobre a ABAV nos seus jornais. Sr. Eduardo completou informando que no BID (Guia de
Candidatura) estará focando que São Paulo é a cidade que tem todo o cenário para sediar e inserir
esta feira no Calendário Mundial de Feiras de Turismo. Sr. Aristides colocou que a fixação dessa feira
será para sempre e assim São Paulo onde estão 70% de todos os negócios de todos os segmentos
da economia e oferece melhores condições. O logotipo do Rio de Janeiro é a bandeira do Brasil com
várias setas, com o seguinte slogan “Do mundo para o Rio, do Rio para o Brasil”. Sr. Jarbas
lembrou-se de um congresso da ABAV onde o Rio de Janeiro argumentou que no Rio de Janeiro os
conselheiros poderiam passear, que a cidade era cheia de encantos e com isso Brasília ganhou todos
os votos do nordeste porque foi alertado que o lugar para passear é no Nordeste e não no Rio de
Janeiro. Pediu autorização para os conselheiros do estado para poder fazer um ofício em nome do
conselho estadual para os conselheiros nacionais. Sr. Lúcio Soares esclareceu que como jornalista
ele já teve problemas com a coluna que publicou sobre a ABAV, onde o colunista é do Rio de Janeiro.
Sr. Marciano colocou dois pontos, no primeiro, ele surgeriu que a Prefeita receba os conselheiros em
São Paulo no Famtur e segundo, lembrou que a eleição para presidência da ABAV nacional acontece
depois da votação do dia 4 de agosto e os conselheiros que irão votar para o novo presidente são
outros conselheiros. Sr. Paulo Mattos reforçou que é preciso que certos detalhes sejam lembrados,
por exemplo, como a campanha realizada pelo Sr. José Maria Pereira ex-secretário de turismo do
município de São Paulo, onde convidou cariocas para conhecer o Metro de São Paulo, e no dia
seguinte foi publicado nos jornais do Rio de Janeiro uma foto com um homem na praia admirando
uma linda mulher e dizendo “O que eu vou fazer em São Paulo?”. Sr. Eduardo falou sobre o
resultado da reunião e que as atitudes tomadas estão corretas, os conselheiros ficam com a
responsabilidade de dar apoio na reta final e o assunto imprensa e comunicação, e aqueles que
puderem ir a Brasília, sintam-se intimados e iremos tentar levar a Sra. Prefeita. Abriu a palavra para
comunicados e avisou que após encerraremos a reunião. Sr. Eduardo fez a primeira comunicação,
lembrando de uma reivindicação do conselheiro Lúcio quanto ao transporte do Anhembi para o
metro e vice-versa e foi conduzido pela diretoria de turismo duas conversas, a primeira com a
SPtrans e a outra com a empresa que tem a concessão do ônibus Airport Service, para assim
adaptarmos um sistema decente de transporte, o segundo comunicado é que esta sendo resolvido os
últimos problemas para que possa começar as obras do hotel com previsão de início em 3 a 4
meses, o terceiro comunicado é um convite a todos para participarem do seminário Geraldo Filme,
sobre Carnaval, que se realizará do dia 26 a 29 de julho, explicou que este senhor é uma figura do
samba paulistano muito famosa e a comunidade do carnaval e Anhembi abrirão debates sobre o
Carnaval Paulistano e o último comunicado é que estamos concretizando uma parceria para
participação nas feiras ABAV/Brasília e FIT/Buenos Aires, onde nosso estande será junto com o bar
Brahma e atrativo. Sra. Denise comunicou que no dia 26 terá um coquetel para a abertura do
seminário Geraldo Filme e todos estão convidados. Sr. Lúcio comentou sobre o sucesso do Festival
da Pizza, que foi um marco para a gastronomia de São Paulo, pois está se criando uma nova cultura
no consumo de pizzas em São Paulo e gostaria de solicitar o apoio do conselho para que esse evento
se torne um evento oficial da cidade e convidou a todos para o 14º CIHAT. Sr. Fábio perguntou qual
será o horário da votação em Brasília e lhe foi respondido que será às 14 horas, achando
interessante passar essa informação para todos e irá conversar com o Sr. Júlio da ABIH para
convidar todos os hoteleiros para fazerem lobby. Sr. Eduardo sugeriu que como foi montado um
Comitê de Grandes Eventos e essa idéia do festival da pizza pode ser discutida no comitê, fez um
registro onde na primeira reunião do Conselho Municipal de Turismo, deste ano, o conselheiro Sr.
Jarbas Favoretto fez uma lembrança que no ano passado o conselho tinha aprovado a entrega do
troféu cidade de São Paulo para o jornalista Marcelo Parada da Rádio Bandeirantes por serviços
prestados a cidade de São Paulo e hoje estamos recebendo a jornalista Glauce Montesso,
coordenadora de programação da Rádio Bandeirantes e convidou o conselheiro Jarbas para fazer a
entrega desse troféu em nome do conselho. Sr. Jarbas explicou que sempre lutamos pela nossa
cidade e nesse conselho na última reunião de 2.000 que fosse feita uma homenagem, pois a Rádio
Bandeirantes adotou a estátua do Anhanguera, localizada no Trianon, onde, limparam, restauraram
e conservam essa estátua e esse troféu é para toda a equipe agradecendo essa ação a favor da

cidade. Sr Eduardo passou a palavra para a Sra. Glauce, que agradeceu em nome da Rádio
Bandeirantes e em nome do jornalista Marcelo Parada que foi idealizador dessa idéia, explicou que
demorou cerca de 3 meses para limpar toda a estátua e só depois pode ser feita a restauração mas o
retorno foi muito bom e ainda consolidar perante a sociedade que não ficam apenas atrás do
microfone falando sobre conservação, mas que tomaram frente e utilizaram o projeto “Adotem uma
Obra Artística”, assim várias outras empresas se interessaram e adotaram também. Agradeceu ao
COMTUR, ao Sr. Jarbas e ao presidente em nome da Rádio Bandeirantes. Nada mais havendo a ser
tratado, Sr. Eduardo Sanovicz encerrou a reunião às 10h45. Para constar, eu, Luciana Bertaglia do
Canto, lavrei a presente Ata, que se aprovada será assinada pelos membros do Conselho.
São Paulo, 24 de Julho de 2001.
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