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216º SESSÃO ORDINÁRIA DO COMTUR 
 
Reunião Virtual realizada dia 27 de Novembro de 2020, às 10h, sob a presidência do Sr. Miguel 
Calderaro Giacomini, Secretário Municipal do Turismo, Conselheiros e Convidados relacionados no 
final desta ata. 
 
SMTUR| Miguel Calderaro - agradeceu a presença de todos, em seguida o secretário prosseguiu com 
a aprovação da última ata referente à 215º reunião do COMTUR, enviada por e-mail para todos 
apreciarem. O mesmo perguntou se dentre os presentes haveria alguma consideração a ser feita.  
Não havendo nenhuma manifestação a ata seguiu aprovada e prosseguiu com o próximo item da 
pauta: Apresentação do Relatório de Impactos da Pandemia de Covid 19 no Turismo da Cidade de 
São Paulo, elaborado em parceria com as entidades que fazem parte do COMTUR e pelo 
Observatório de Turismo com SMTUR.  
 
SMTUR| Jorge Muriá - iniciou explicando os dados gerais da pandemia, e em seguida sobre os 
impactos de acordo com o diagnóstico dos principais indicadores de turismo no primeiro semestre 
(panorama por setores), análise de comportamento do turista, do paulistano e das principais 
tendências do turismo global, assim como as medidas adotadas pelo poder público, além de 
propostas para a retomada do turismo na cidade amparada aos objetivos estratégicos do Platum 
2019/2021. Finalizou agradecendo as entidades que contribuíram para elaboração do documento e 
informou que em breve o relatório completo estará pronto para download na página da SMTUR. 
 
USP-EACH| Profº Dr. Edegar Tomazzoni – expôs o Projeto de Pesquisa Aplicada “Concepções de 
Referenciais Metodológicos para os Planos Territoriais, Programas e Projetos de Qualificação no 
Turismo Nacional” em parceria com a UNB (Universidade de Brasília) e MTUR, com objetivo de 
identificar junto as principais representações do trade turístico as prioridades, demandas para 
formatar um plano de qualificação com base setorial.   Convidou os conselheiros a participarem da 
pesquisa com retorno do formulário encaminhado por e-mail, expressando a importância de todos 
para andamento das etapas contidas no projeto. 
 
SMTUR| Michele Fernanda – agradeceu a apresentação e seguiu com a palavra aberta aos 
conselheiros. 
 
SINDEGTUR| Ângela Arena – questionou referente à divulgação do curso de guias, pois o sindicato 
recebeu reclamações de ausências de vagas. Pleiteou também que nos próximos cursos, o 
SINDEGTUR tenha preferência nas vagas e também sugeriu que seja exigido o Cadastur, para 
direcionar apenas profissionais de turismo credenciados.  
 
SMTUR| Michele Fernanda – informou que o curso “Conhecendo o Museu da Cidade de São Paulo”, 
foi um projeto piloto no sentido de promover uma formação continuada aos Guias de Turismo e que 
posteriormente haverá adaptações necessárias assim como será pleiteado junto a Secretaria 
Municipal de Cultura, parceria no projeto, 20 (vinte) vagas adicionais a serem direcionadas 
exclusivamente ao sindicato. 
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SHRBS| Virgílio Nelson da Silva Carvalho – sugeriu a formação de  uma segunda turma para o curso 
de guias. 
 
SMTUR| Miguel Calderaro – fez uma reflexão do quanto foi difícil o ano de 2020, porém expressou 
sua expectativa otimista para o próximo ano baseado em depoimentos como a empresária Luiza 
Trajano (Presidente das lojas Magazine Luiza) que em sua fala visionária durante a Expo Fórum 
(realizado dia 04 de novembro), disse que o turismo irá explodir em 2021, e complementou com a 
fala da Chieko Aoki (presidente na Blue Tree Hotels) que disse que os resorts (fora de São Paulo) já 
estão lotados, dentro dos padrões sanitários. O Secretário salientou também a importância que tem 
o COMTUR nas decisões e planejamento da SMTUR e reforçou o pedido para as entidades sejam 
mais atuantes.  

ECA-USP| Clarissa Gagliardi – agradeceu a contribuição da SMTUR no Seminário ECA/USP “Os 
impactos da Covid‐19 e a recuperação da atividade do turismo”. O evento teve como 
objetivo proporcionar intercâmbio e discussão em torno da temática proposta, realizado 
online nos dias 23 e 24 de novembro com recebimento em torno de 100 trabalhos em todo o 
Brasil. Em seguida a mesma convidou a todos acessarem o canal do Youtube da ECA/USP 
para conferir o evento.  

ABIH| Antonio Reinales – parabenizou o governo, prefeitura e a SMTUR no sucesso da negociação 
na continuidade da Formula 1 em São Paulo.  
 
SMTUR| Miguel Calderaro – agradeceu o elogio e aproveitou o ensejo para comunicar a todos o 
sucesso também na reunião com o Roberto Medina (criador do Festival Rock in Rio) para que se 
traga o evento para São Paulo. Reforçou que grandes eventos com a Formula 1 e Rock in Rio são 
importantes para fomentar o turismo da cidade, assim como a concessão do Anhembi e sua 
revitalização como espaço para receber grandes eventos.  
 
CONGETUR| Roberto Carlos – fez uma referência do aumento da procura de paulistanos as áreas 
livres, explorando a natureza e produtos orgânicos na retomada das atividades durante o período de 
estabilidade da pandemia no Polo de Ecoturismo de Parelheiros, vindo ao encontro das informações 
contidas no Relatório de Impactos da Pandemia do Covid 19 no Turismo da Cidade de São Paulo. 
Convidou a todos também que prestigiem o 1º Fórum on line dos Polos de Ecoturismo a ser realizado 
dia 09 de dezembro às 14h. Deixou como sugestão, que se façam um famtour com os conselheiros 
do Comtur aos Polos de Ecoturismo Parelheiros e Cantareira.    
 
SMTUR| Miguel Calderaro – reforçou que o desejo do Prefeito Bruno Covas é fortalecer o turismo e 
o ecoturismo de São Paulo.  
 
SMTUR| Michele Fernanda – comunicou que na próxima semana terá uma previsão da programação 
confirmada do Fórum on line dos Polos de Ecoturismo, e em seguida será enviado aos conselheiros 
às informações completas com link para participação.  
 
CVSP| Elenice Zaparolli – agradeceu a presença do Secretário Miguel na Expo Fórum e todos os 
apoios realizados pela equipe SMTUR, principalmente no que tange as cartas de apoio à eventos. 
Parabenizou também pela iniciativa do projeto Descomplica Eventos e pediu para que os 
conselheiros presentes enviem a Convention Bureau seus eventos confirmados 2021 para 
divulgação.  

http://www3.eca.usp.br/
https://drive.google.com/file/d/1DxbnA3NB5vihSlvSLYcXsllpT87GO8fA/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1DxbnA3NB5vihSlvSLYcXsllpT87GO8fA/view?usp=sharing
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SMTUR| Miguel Calderaro – parabenizou a Convention Bureau pelo evento Expo Fórum. Informou 
que o Descomplica Eventos será uma ferramenta importante para desburocratizar os eventos.   
 
ABRASEL| Leonardo Ramos – parabenizou o Secretario pelas negociações dos grandes eventos da 
Fórmula 1 e Rock in Rio e questionou se há alguma informação de retrocesso de fase da pandemia.  
 
SMTUR| Miguel Calderaro – informou que não há nada oficial. O secretário refletiu que com a 
retomada de algumas atividades durante o período de estabilidade da pandemia, a vida vem 
voltando aos poucos ao normal, porém é necessário cautela nos cuidados sanitários e que talvez 
sejam necessárias novas campanhas de conscientização.  
 
 
Em seguida, o Sr. Miguel Calderaro agradeceu a presença de todos, e encerrou a reunião às 11h15, 
para constar eu Michele Fernanda Ferreira Vicente, lavrei a presente ata. 
 
 
São Paulo, 27 de Novembro de 2020. 
 
Presentes: 

Organização Nome 

Secretaria Municipal de Turismo Miguel Calderaro Giacomini 

Secretaria Municipal de Turismo Michele Fernanda Ferreira Vicente 

Secretaria Municipal de Turismo Jorge Muria 

Secretaria Municipal de Segurança Urbano Inspetor Marcos Queiroz  

Secretaria Municipal de Pessoa com Deficiência Priscila Fernandes Libonati 

Secretaria Municipal de Gestão  Dioni Patrícia Alves dos Santos 

Secretaria Municipal de Relações Internacionais Marcella Bariani Pastorelli   

SPTuris João Carlos de Oliveira  

SPTuris Raquel Vettori 

SPTuris Andrezza Serra 

Secretaria do Estado do Turismo Albert Simoncini  

SESC Carolina Paes de Andrade 

SPCVB - São Paulo Convention&Visitors Bureau Elenice Zaparoli 

SINDEGTUR - Sindicato Estadual dos Guias de Turismo de São 
Paulo 

Angela Arena  

ABIH - Associação Brasileira da Indústria de Hotéis Ricardo Roman  

ABIH - Associação Brasileira da Indústria de Hotéis Antonio Reinales 
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SHRBS - Sindicato de Hotéis, Restaurantes, Bares e Similares de 
São Paulo 

Virgílio Nelson da Silva Carvalho 

Conselho Gestor do Polo de Ecoturismo de São Paulo/SP Roberto Carlos da Silva 

Conselho Gestor do Polo de Ecoturismo de São Paulo/SP Solange Dias  

ABRASEL/SP - Associação Brasileira de Bares e Restaurantes Leonardo Ramos 

ABLA - Associação Brasileira das Locadoras de Automóveis Paulo Miguel Júnior 

ABRAJET/SP - Associação Brasileira dos Jornalistas de Turismo - 
São Paulo 

Luiz Scaramella Maggio 

ECA USP Profª.Dra. Clarissa M.R. Gagliardi 

BRAZTOA - Associação Brasileira das Operadoras de Turismo Mônica Samia 

VMO Eventos  Thiago Dantas 

EACH USP Edegar Tomazzoni  

EACH USP Bianca Paes  

EACH USP Renata Kazys de Oliveira  

Em conformidade: 

Miguel Calderaro Giacomini   

Presidente do COMTUR 

Secretario Municipal de Turismo 


