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1 – Formação do Grupo de Trabalho

O presidente Odair Gonzalez (SETUR) abriu a reunião, agradecendo a presença de todos. Em seguida, colocou em pauta a Formação de Grupo de Trabalho,

a fim de avaliar e sugerir os projetos para liberação de recursos do Dadetur (Departamento de Apoio ao Desenvolvimento dos Municípios Turísticos),

composto por membros da iniciativa privada e do poder público. A esse respeito, o presidente enfatizou a necessidade de se debruçar sobre projetos

destinados realmente ao desenvolvimento do turismo. O Sr. José Luís Blanco (SKAL) lembrou que os membros precisam ter disponibilidade de horários para

realizar os encontros e visitar os equipamentos, frisando, ainda, que os projetos envolvam também a divulgação dos eventos realizados na cidade. O Grupo

de Trabalho para aprofundar os debates sobre os projetos turísticos foi formado, então, com a seguinte composição de membros: Luís Trajano de Oliveira

(SIEDI); Rosa Maria Tamizari (ETEC Aristóteles Ferreira); José Luis Blanco Lorenzo (SKAL Clube); Maria Leonor de Oliveira (SINDEGTUR); e Wânia Seixas e

Marcelo Fachada (SETUR), além da convidada Maria Angela Galletta.

2 – 18º Aniversário da Linha Turística do Bonde

Na sequência, a Sra. Daniela Tineo informou que, no dia 23/09, domingo, será comemorado o 18º aniversário da Linha Turística do Bonde. Para este dia, 

informou que a Setur programou apresentações de dança e música dos países que doaram os bondes: Portugal, Itália, Brasil, EUA E Japão. Comunicou, 

também, que haverá exposição de fotos na Estação contando a trajetória da linha turística, além da abertura do Armazém 12-A para visitas guiadas, 

possibilitando ao público conhecer a garagem dos bondes e os bondes em restauro. Já no Santuário Santo Antônio do Valongo, haverá barracas com 

comidas típicas dos países de doações do bonde. Além disso, a Sra. Daniela informou que o bonde também terá meia tarifa e que o Bonde Arte terá dois 

passeios gratuitos com monitoria de escritores que abordam o bonde em sua obra. A respeito do aniversário, o Sr. José Luís Blanco sugeriu, que para as 

próximas edições, seja verificada a possibilidade de circulação de mais bondes, fazendo o uso de pulseirinhas para o livre embarque e desembarque dos 

passageiros em várias paradas. Sugeriu, também, que o Centro fosse fechado para o trânsito, criando bolsão para os ônibus, além de ser revista a 

possibilidade de criação de linhas de Tuc-Tuc. A Sra. Wânia Seixas (Setur) elucidou que seria necessária uma linha maior, com mais bondes, do que estão 

disponíveis atualmente. Lembrou que, dentro dos projetos turísticos que irão ser estudados no Grupo de Trabalho, poderia constar o restauro dos bondes, 

sugerindo que possamos colocar em prática essa ideia no aniversário de 20 anos da Linha Turística dos Bondes.
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3 – Temporada de Cruzeiros 2018/2019

A respeito da Temporada de Cruzeiros 2018/2019, a Sra. Wânia Seixas informou quanto a uma reaproximação com o Concais e a possibilidade da retomada 

de algumas atividades realizadas no passado. Informou, também, que está sendo estudada a realização de ações no Terminal de Passageiros, junto com a 

Secretaria de Cultura, nos dias com escalas de 2 e 3 navios, além do estande tradicional da cidade, assim como uma ação dentro dos navios, com folheteria 

diferenciada, novas sacolas promocionais e um vídeo institucional atual. A Sra. Wânia comentou que estão sendo programados city tours com recepcionistas 

que vendem passeios dentro dos navios, na sua 2ª ou 3ª escala, além da iniciativa de ensinar a meca santista a bordo, na noite anterior à atracação, 

explicando o prato e dando informações sobre a cidade. Além disso, a Sra. Wânia informou quanto a participação no II Fórum Clia Brasil 2018, em Brasília, 

encontro organizado para promover importantes debates sobre temas que circundam os cruzeiros no Brasil, que contou com um painel falando sobre 

Santos. Lembrou, ainda, da necessidade de ser realizada uma sensibilização com o santista quanto a importância do turismo, haja vista certa rejeição que 

os munícipes têm com os turistas. A Sra. Wânia lembrou também quanto à comemoração de 70 anos da Costa Cruzeiros no Brasil e da possibilidade de se 

fazer alguma atividade relacionada à data, além da estreia do transatlântico MSC Seaview em 6 de novembro, que já conta com tratativas com a diretora 

operacional da MSC, Márcia Leite, para que o navio passe a noite na cidade. A Sra. Wânia também explicou que, quanto às intervenções na entrada da 

cidade, o acesso ao Porto será pela faixa principal até março, salientando que as medidas serão tomadas e analisadas dia a dia, conforme as necessidades. 

O Sr. José Luís cobrou novamente a necessidade de se trazer alguém da equipe técnica da Ecovias para explicar quanto às mudanças de rota no acesso ao 

Porto, antes do início da temporada, lembrando também da importância dos equipamentos turísticos estarem abertos às segundas-feiras durante toda a 

Temporada de Cruzeiros.

4 – Assuntos Gerais

Em "assuntos gerais", o presidente Odair informou sobre a realização da Festa de Bom Jesus da Ilha Diana, cuja última edição havia sido 

realizada em 2013. Segundo ele, a Setur assumiu a organização da Festa, que contou com diversas atrações, de 11 a 12 de agosto, como 

comidas típicas, shows musicais e contação de histórias infantis, assim como a realização da missa campal, celebrada pelo padre Claudenil 

Moraes, da Catedral. O presidente Odair enalteceu o sucesso da iniciativa, que contou com a aprovação do Bispo, lembrando que, para a 

próxima edição, será reconstruída a capela, demolida por motivos de segurança. 

Na sequência, o presidente Odair informou que foi inaugurada, no dia 14 de agosto, a Sala do Rei, no segundo pavimento do Museu Pelé. 

Segundo ele, o espaço, que não teve custo à Prefeitura de Santos, será utilizado por Pelé para receber convidados e despachar documentos. 

Em seguida, a Sra. Marjorie Medeiros contou sobre as atividades realizadas no Museu Pelé no 2º semestre de 2018. A exposição “Artilheiros 

da Copa”, que ficou de 15/06 a 20/08, fez uma homenagem aos artilheiros das copas, como Romário, Leônidas, Bebeto, Pelé, entre outros. 

Já a exposição “Pippi Meialonga”, de 29/06 a 15/09, foi uma mostra comemorativa aos 60 anos da Copa de 1958 com a personagem infantil 

sueca Pippi Meialonga. A exposição “Visibilidade para o Futebol Feminino”, de 18/08 a 30/09, é uma parceria com o Museu do Futebol, e tem 

o objetivo de ampliar a visibilidade da trajetória feminina no esporte mais popular do Brasil. A Sra. Marjorie comunicou, também, que a 

próxima mostra será durante a Semana da Diversidade Sexual, de 25 a 29/09, e é uma parceria com o Museu da Diversidade Sexual de São 

Paulo.  A mostra “Diversidade Futebol Clube” se trata da apresentação de imagens do fotógrafo Roberto Setton, que fotografou entre 2008 e 

2012, o “Futebol das Drags”. No período da exposição, também haverá a exibição do documentário “Futebol Fora do Armário”, da ESPN. A 

Sra. Marjorie informou, também, sobre a realização do evento Steampunk, em 25/08, com a proposta de fomentar a história e a cultura, 

incentivar a ficção científica e trazer a fantasia através de grupos medievais, na forma de literatura e quadrinhos. O evento foi um sucesso 

de público, com turistas do Brasil todo. A Sra. Marjorie contou, ainda, sobre a doação de um boneco do Pelé, que passará a integrar o acervo 

do Museu Pelé, fabricado pela Estrela e brinde na Cesta de Natal Amaral, sucesso nos anos 50 e 60.
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Em seguida, a Sra. Wânia informou sobre a realização da primeira edição da Parada LGBT em Santos, no dia 30 de setembro, no Centro 

Histórico. Segundo a Sra. Wânia, o objetivo é atrair a atenção da comunidade santista para o combate ao preconceito, além de promover a 

visibilidade da população LGBT, suas pautas e demandas. O evento, que contará com diversas atrações para toda a família, terá 

concentração na Praça José Bonifácio, seguindo pela Av. João Pessoa, encerrando-se na Praça dos Andradas com uma grande festa. A Sra. 

Wânia informou, também, que teve reunião com os hotéis para fazer parcerias de hospedagem para o fim de semana da parada, como 

descontos para os hóspedes que vem para a Parada, além de oferecer late check out. Contou também sobre a possibilidade da criação de um 

selo “amigo da Parada” – uma comunicação visual para os estabelecimentos que apoiam o evento. O Sr. José Luís reivindicou uma melhor 

divulgação dos eventos, com antecedência, a fim de transformá-los em grandes acontecimentos para a cidade. A esse respeito, o presidente 

Odair que têm se reunido com os hotéis e essa é uma questão recorrente. Informou que será disponibilizado um calendário com dois meses 

de antecedência, em conjunto com as demais secretarias municipais, com toda a programação cultural, turística e esportiva, que será 

formatado na Setur e enviado para todo o trade. O presidente Odair finalizou a reunião, agradecendo a presença de todos.

Assinaturas

Anelise Piccoli (GPM)

Daniela Tineo (SETUR)

José Luís Blanco Lorenzo (SKAL)
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