
ATA 192 - Ao décimo dia do mês de outubro de 2011, na sala de reunião do Rotary 

Club, com a presença de 12 conselheiros, o presidente Sebastião Ginghini abriu a 

reunião, a oração ecumênica foi feita por João Gabriel Tannus e a 1ª secretária Maria 

Tereza Ferraz do Carmo leu a ata anterior, que foi aprovada por unanimidade. Em 

seguida, o tesoureiro Vanderley Junior disse que as ações de Eder já estão dando 

resultados positivos: alguns empresários que não pagavam já estão pagando a 

mensalidade e houve novas adesões. Mais ações serão feitas, inclusive serão refeitos os 

adesivos para o turista saber quem contribui para o Comtur. Esse resultado mostra que 

estava faltando o corpo-a-corpo. Elizandra, da ACE, disse que o Congresso da Facesp 

será realizado nos dias 26, 27 e 28 desse mês, em Santos, importante principalmente a 

participação dos empresários. As inscrições devem ser feitas até o dia 11, para 

possibilitar a continuidade do projeto. Ela disse, também, que várias ações foram pagas 

com a verba destinada a Socorro, de R$ 110.000,00. Os interessados devem entrar em 

contato com ela. Vagner, da R&A Informática, fez uma proposta à diretoria, para 

desconto diferenciado aos membros afiliados ao Comtur, em qualquer serviço da 

empresa, na área da informática, internet e soft administrativo. A empresa comprou a 

Asernet e está atendendo a mais de 800 clientes, e pretende levar a internet aos portais. 

Alex apresentou o projeto de Air Soft, criado em 1980, para o qual existem 17 mil 

aficionados no Brasil, e só um local para treinamento. Pretende trazer o esporte para 

Socorro (atletas armados), que considera um local ideal, pela proximidade com a 

capital, número de hotéis e pousadas (podem trazer esposas e filhos), e região favorável. 

O perfil dos atletas é empresário e pessoas com mais de 18 anos. Alex explicou como 

funciona o jogo. Carlos Tavares fez um resumo do que ocorreu durante o Congresso de 

Acessibilidade. Comentou que foi um grande evento para Socorro, com pessoas falando 

bem da cidade em todos os sites do Brasil. Quem participou gostou muito e queiram ou 

não, Socorro está se fortalecendo cada vez mais no setor de acessibilidade. Os 

empreendimentos estão se adaptando, a cidade está se adaptando e por isso está fazendo 

sucesso. Já saiu o livro com as 12 cidades sedes da Copa do Mundo, e com a 13ª, 

Socorro. Estamos com uma grande responsabilidade nas mãos. Houve o convite, 

também, para um vídeo-conferência do SESC, com participação de 180 cidades do 

Brasil. José Fernandes disse que nunca foi tão beneficiado como empresa, como está 

sendo depois desse projeto. Disse que foi o maior passo de sua vida empresarial, com a 

adaptação em seus hotéis, que estão totalmente lotados, durante todo o mês, uma coisa 

impressionante. Fez elogios ao congresso, falou dos palestrantes Scott, dos EUA, e uma 



delas, Sheila, da Austrália, foi muito clara ao dizer que o que está sendo feito em 

Socorro não existe em lugar nenhum do mundo. Tudo que coletaram em Socorro é mais 

do que existe no Rio de janeiro, Foz de Iguaçú e São Paulo. O I Campeonato de Descida 

de Montanha, projeto de Chapolim. Foi aprovado e depende de dotação orçamentária 

para acontecer. O núcleo de Aventura disse que foi feito um trabalho durante o 

congresso, agradeceu ao Turismo Rural, pois foi possível equalizar os valores para que 

as duas coisas ocorressem ao mesmo tempo. Os núcleos também foram avisados que 

deverão apresentar seus representantes, na próxima reunião do Comtur, para que em 

dezembro ocorra a apresentação das chapas do novo presidente. Foram informadas, 

ainda, algumas ações do Circuito das Águas Paulista: duplicação da estrada 

Amparo/Jaguariúna; ônibus janelão para integrar as cidades do circuito; 40 vagas para o 

curso de inglês, custeadas pelo circuito; evento em Serra Negra, em novembro, para 

apresentar os projetos 2012; pedido para fazer uma visita ao Comtur de Socorro. Gabriel 

Tannus falou que o Comdema teve uma reunião com a prefeita, com proposta de ações 

para combater as enchentes.  O conselho vai contribuir com seu conhecimento. 

Informou que no domingo, às 13 horas, sai da Praça do Fórum um cortejo fúnebre para 

Bueno Brandão, onde será feito o enterro simbólico da cachoeira Limoeiro I, como 

forma de protesto contra as miniusinas. Foi feito convite a quem quiser participar. O 

núcleo de compras está indicando Alexandre, do Moda Shopping, como representante 

do núcleo, mas ainda não tem resposta. Xavier quis deixar registrado o fato de mais uma 

vez ter quebra de garrafas, vidros e vitrine, em razão da Festa a Fantasia e que isso é 

muito sério. Comissão de marketing se reúne a cada 15 dias. Já foi feito um edital para 

as empresas que contribuem para o Comtur e ACE. A Adventure Sport Fair será 

realizada em abril, no próximo ano e já é necessário começar a ver o que será feito em 

relação ao marketing, no próximo ano. O Guia do Turista está sendo analisado. O 

núcleo de hospedagem informou que haverá um work shopping nos dias 27 e 28 de 

outubro, realizado pela ABIH, Pequenos & Notáveis e Sebrae, no auditório da 

prefeitura, e as inscrições deverão ser feitas pelo site. O núcleo de artesanato informou 

que o Centro de Atendimento ao Turista tornou-se muito interessante, especialmente 

depois da visita do governador, pois os artesãos começaram a procurar mais, para se 

cadastrarem na Sutaco. O Sebrae vai trazer palestras para os artesãos, para se 

profissionalizarem. Candinho, da Imprensa Falada, disse que haverá um encontro dos 

radialistas em Socorro, no dia 19 de novembro, no Centro de Exposições. Flávio 

comenta que o Turismo Rural participou de diversas feiras e, tanto na divulgação como 



em vendas, foram fantásticas. Disse, ainda, que está havendo uma tentativa de união 

entre os núcleos de Aventura, Rural e Hotelaria, para maior integração nas ações. Júnior 

destacou que os núcleos são coordenados pelo programa Empreender da ACE, e que 

Lila é a facilitadora dos núcleos, e não a que deve fazer o trabalho dos núcleos. Ela 

trabalha as causas, pois se não fizer ninguém faz. Está havendo sobrecarga de trabalho 

para ela e os núcleos devem se dividir para ajudar a grande profissional que Elizandra é. 

Finalizando, o presidente Sebastião Ginghini encerrou a reunião e eu, Maria Tereza 

Ferraz do Carmo, 1ª secretária, redigi esta Ata, que será assinada por mim e pelo 

presidente. 

 


