CLXXII SESSÃO ORDINÁRIA DO COMTUR
(19 de agosto de 2010)
Reunião realizada dia 19 de agosto 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 iniciou a reunião agradecendo a presença de todos, fez uma
breve recapitulação da reunião anterior e colocou a ata da CLXXI Sessão
Ordinária do Comtur sob aprovação onde, não havendo manifestação
contrária, declarou aprovada. A seguir solicitou ao Sr. Irineu Barreto, da
Fundação SEADE, apresentar o estudo “Ciências da Vida Humana na Cidade
de São Paulo”.
Sr. Irineu Barreto iniciou apresentando a metodologia do estudo que
resultou em uma publicação que mapeou toda a infra-estrutura da área de
saúde da cidade. Apresentou alguns números obtidos que revelam aspectos
interessantes que fundamentam a posição de São Paulo como pólo de
excelência em serviços de saúde. Alguns gargalos também foram
identificados, como a grande demanda por serviços básicos em instituições
especializadas, sugerindo uma reorganização da rede de saúde. Agradeceu
a oportunidade e colocou-se à disposição para maiores esclarecimentos.
Sr. Luiz Sales agradeceu e lembrou que o estudo vem de encontro ao
trabalho realizado referente ao turismo de saúde, uma tendência na cidade.
A seguir solicitou ao Sr. Carlos Kendi Fukuhara, da Secretaria Municipal de
Relações Internacionais - SMRI, apresentar a Rede de Cidades C40.
Sr. Carlos Kendi Fukuhara informou que o C40 é um organismo paradiplomático criado em 2005 pelo ex-prefeito de Londres, Ken Livingstone,
formado pelas 40 cidades mais populosas do planeta, com o objetivo de
uma cooperação a longo prazo para o combate às mudanças climáticas.
Em 2011 a cúpula se reunirá em São Paulo, entre os dias 31 de maio e 02
de junho, com estimativa de público de 1.200 pessoas e presença de
diversas autoridades e personalidades mundiais. Informou que a
organização do evento é uma ação coordenada pela SMRI, com a
participação da SPTuris, Secretaria Municipal do Verde e do Meio Ambiente
e Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano. Ressaltou a importância
do evento e a visibilidade que a cidade alcançará.
Sr. Luiz Sales agradeceu e iniciou a apresentação dos resultados da
viagem à África do Sul, de observadores da FIFA para a Copa 2014, onde
foram convidados representantes de todas as cidades sede para verificar a
mecânica do evento. Abordou os pontos que costumam gerar dúvidas,
como direitos de exibição de marcas, transporte, mobilidade, infraestrutura e estádios. Destacou a infra-estrutura aeroportuária construída
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para a Copa, o que talvez seja o maior legado deixado ao país. Mostrou as
“Rotas de Protocolo”, que consistem em uma ambientação do evento, com
decoração e exibição dos patrocinadores, nos principais caminhos a serem
percorridos pelo público do evento, como os caminhos dos aeroportos e
estádios. Além disso, mostrou as oportunidades e restrições de exibição de
marcas que não sejam as oficiais da FIFA, citando exemplo de “marketing
de emboscada”. Discorreu sobre as “Fan Fests”, que não repetiram o
sucesso da Copa na Alemanha, além de outros eventos que servirão como
exemplo às cidades. Mostrou o sistema de transportes, onde foi construído
um trem de alta velocidade para conectar o aeroporto à cidade, e logística
de trânsito, onde gastava-se mais de duas horas para chegar aos estádios.
Mostrou também o centro de imprensa de dez mil metros quadrados, vilas
de hospitalidade que recebiam os convidados VIPs, áreas para
comercialização de produtos e ações oficiais dos patrocinadores
(Commercial Displays). Finalizou demonstrando os estádios, com seus
acessos, instalações internas, camarotes e o grande problema dos pontoscegos.
Sr. Armando Arruda Pereira de Campos Mello sugeriu que as Fan Fests
sejam realizadas em estádios menores da capital, tais como os do Juventus
e do Nacional, pois serviriam de fonte de renda a esses clubes. Disse ainda
acreditar que a cidade de São Paulo acabará realizando a abertura da Copa,
mesmo com toda a pressão contrária.
Sr. Luiz Sales respondeu que as obras de infra-estrutura da cidade
acontecerão independentemente da abertura da Copa, e o único entrave é
a questão do estádio, uma vez que se trata de parceiro privado. Passou a
palavra à Sra. Aline Delmanto.
Sra. Aline Delmanto apresentou a atualização das ações do Grupo Gestor
dos 65 Destinos Indutores, informando sobre o levantamento das melhores
práticas da cidade que influenciam direta ou indiretamente no turismo, e a
inscrição dessas ações na premiação do MTur, onde foram inscritos 36
casos de sucesso. A próxima ação será uma capacitação promovida pelo
MTur que trabalhará questões de liderança. A seguir informou a respeito do
seminário sobre transportes turísticos, coordenado pelo MTur e ANTT, com
o objetivo de conscientizar todas as partes envolvidas quanto ao cadastro e
fiscalização, o grande problema do cenário atual, com várias exigências
conflitantes dos diversos órgãos reguladores. Serão convidados todos os
órgãos reguladores, transportadoras turísticas e agências que possuem
frota própria.
Sr. Luiz Sales ressaltou que a SPTuris já vem discutindo esse problema de
forma individualizada, buscando soluções, e a proposta desse encontro foi
muito bem recebida pelo MTur, que passou a dar uma dimensão nacional
ao evento, já que outros destinos também apresentam problemas
semelhantes. Passou a palavra à Sra. Beatriz Lage.
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Sra. Beatriz Lage agradeceu a participação dos membros do Comtur na
oficina de trabalho referente ao PLATUM 2011-2014, realizada no início de
agosto, que definiu as diretrizes e ações estratégicas do documento.
Informou também que já estão disponíveis os resultados da pesquisa
realizada na Parada LGBT em breve estarão concluídos os relatórios das
pesquisas da Fórmula Truck e Bienal do Livro.
Sr. Luiz Sales acrescentou que a SPTuris tem produzido diversos estudos
que estão disponíveis no website, além de estar aberta à sugestões de
novos estudos.
Sr. Armando Arruda Pereira de Campos Mello convidou a todos para o
lançamento do Calendário Ubrafe 2011 – Principais Feiras do Brasil, dia 15
de setembro às 19h00’ no Auditório Elis Regina.
Sr. Luiz Sales reiterou a importância do Calendário Ubrafe, o qual é muito
requisitado na SPTuris. Agradeceu a 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, 19 de agosto de 2010.
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