ATA

DA

VIGÉSIMA

NONA

REUNIÃO

ORDINÁRIA DO CONSELHO MUNICIPAL DE
TURISMO.
Ao vigésimo quinto dia do mês de novembro de dois mil e dezesseis, na SALA
DE REUNIÕES DA CODEL – Instituto de Desenvolvimento de Londrina, sita à
Rua Dr. Elias Cesar, número cinquenta e cinco, nono andar, Edifício City Hall
Center, estavam presentes os seguintes membros devidamente convocados
por e-mail: Sr. Aníbal V. da Cruz (ADETUNORP), Sra. Irmã Maria Aparecida de
Lourdes Arado (Casa da Memória), Sr. Altemir Lopes e Sra. Gilceia Cabral
(CODEL), Sr. João Augusto Barbosa (ONDA), Sra. Sandra Camacho (PARANÁ
TURISMO), Sra. Rosangela Aparecida R. Gondo (SINDEGTUR) e Sra.
Rosangela Haddad (UEL). Tivemos a presença do Sr. Magid Haddad como
visitante. As Sras. Maria Regina J. Dias (AGRICULTURA), Simone M.
Shavarski (SEBRAE) e Alexsandra da Vanço Siqueira (SEMA) justificaram via
e-mail a ausência na reunião. O presidente, Sr. João Augusto, iniciou a reunião
às 16h02min., cumprimentando todos os Membros presentes e agradecendo
pela dedicação que todos dispensam ao turismo. Disse que, Londrina tem
turismo de uma forma um pouco diferente do que as pessoas pensam, pois não
é uma viagem à praia, uma viagem internacional ou um grande resort, é uma
cidade que tem muitos atrativos turísticos e que, além de todas as ações que
foram propostas nesses dois anos, é necessário termos um trabalho de
coincentização em Londrina e região, dizendo que Londrina tem turismo, mas
isso é um trabalho de gestão pública, de veículos de comunicação e de
entidades, independente do trabalho do Contur. Disse ainda que, temos que
agradecer a atual diretoria da Codel e sua parceria com o Contur e pediu
desculpas por não ter se doado um pouco mais ao Contur. Disse também que,
trouxe como pauta a Chancela do Centro Histórico de Londrina, um projeto que
já vinha pesquisando e a segunda pauta é o fechamento do ano. Continuou
dizendo que, em relação ao Centro Histórico não irá se aprofundar, vai passar
para o Sr. Altemir fazer suas considerações, mas o Centro Histórico de
Londrina vem contribuir como se fosse um divisor de águas para Londrina, para
mostrar que Londrina tem turismo e este irá trazer informações não só do
Centro Histórico, mas informações de uma maneira geral; que existem algumas
etapas a serem cumpridas, que é encaminhar o projeto de lei que delimita a
geografia do espaço central e independente deste projeto de lei pode-se
desenvolver um site do Centro Histórico de Londrina. Em seguida, o Sr. Altemir
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falou que, sobre a questão da Chancela do Centro Histórico de Londrina é
preciso realmente fazer um projeto de lei, tem que se criar um circuito, inclusive
um roteiro de caminhada e que, dentro dessa linha, estão trabalhando,desde
fevereiro, com um grupo do Sebrae no projeto Descubra Londrina, a ideia
desse projeto é pegar roteiros que as pessoas conheçam e roteiros que seja
algo viável, já tem onze roteiros que estão sendo criados, foi criado uma linha
geral, mas é preciso estudar como vai ser exatamente a parte de divulgação.
Falou ainda que, em relação ao Centro Histórico, é necessário pegar o material
que o Sr. João Augusto já tem, porque tudo isso vai ser colocado não só via
site, mas via móbile também e para isso estão trabalhando com o pessoal da
TRDI. Falou também que, são duas consultoras contratadas pelo Sebrae para
trabalhar no projeto Descubra Londrina, as Sras. Luciana Masson e Juliana
Quadra; os roteiros já foram validados, um dos roteiros é o roteiro Artigas, com
todas as obras dele que compõe Londrina, só que esse roteiro é mais
complexo, é preciso ter alguém que entenda da arquitetura e, todos os roteiros
precisam ser estudados. Comentou que, a Sra. Luciana já definiu os trabalhos
hoje de manhã e foi discutido sobre a condução do processo. Comentou ainda
que, foi validado com a Sra. Juliana para ver como irá trabalhar esses roteiros;
que o da Madre já está pronto, foi colocado em duas partes: o Circuito
Missionário da Madre e a Caminhada Missionária da Madre, são duas linhas
diferentes e quando entrar na área do Centro Histórico, tem os Museus
também, que são circuitos diferentes, então a partir do ano que vem, quando
as regras desse projeto forem definidas , a Sra. Juliana irá procurar a cada um,
inclusive o Circuito Missionário Madre Leônia Milito será um dos primeiros a ser
finalizado. A Irmã Maria Aparecida disse que, agora tem também a Pedalada
Missionária e comentou que na cidade de Maringá, na Universidade Cesumar,
fizeram um auditório muito lindo, em forma de um avião, onde se faz uma
viagem aérea, um tour em Maringá dentro deste lugar, onde mostra todos os
pontos turísticos da cidade. O Sr. Altemir falou que, a questão é a divulgação,
pois ficou muito restrito, a maioria não sabe que existe isso em Maringá. Falou
ainda que, está fazendo um trabalho com o Núcleo de Turismo, na criação de
um site padrão de divulgação de eventos em Londrina, pois hoje existe vinte e
três sites que divulgam Londrina e são poucos que estão atualizados. O Sr.
Aníbal comentou que, anteriormente foi montado esse site na Codel e tinha
todas as informações do que ocorria em Londrina. O Sr. Altemir disse que, na
realidade todo esse processo é para que fique dentro da Codel, está sendo
criado um link para que toda informação fique em um lugar só, mas não com o
nome Codel, será criado um nome comercial e uma única via de pesquisa onde
os produtores terão todas as informações, se não for via Sebrae vai ser feito
via Ecotic, inclusive a Ecotic já colocou o turismo dentro da plataforma deles,
irá ter uma única agenda onde mostre um todo, mas terá que ter uma
supervisão, um ajuste das informações. O Sr. Aníbal falou que, quando o
Convention foi criado a idéia era ter todas as informações sobre Londrina e que
foi deixado nas mãos do Convention porque era mais fácil para eles do que
para a Codel, então o que não tinha no site do Convention, tinha no site da
Codel. O Sr. Altemir disse que, a idéia é criar essa linha onde as informações
sejam online. Disse ainda que, o evento Stock Car fazia quatro anos que não
acontecia em Londrina, fizeram um trabalho e conseguiram trazer este evento
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novamente para Londrina, conseguiram trazer também o evento Motor Show
que acontecia só em Curitiba. O Sr. Aníbal falou que, saiu da Codel e foi para a
Secretaria de Agricultura porque via nesta secretaria um grande foco do
turismo rural e que ajudou a organizar todos esses restaurantes rurais que tem
hoje em Londrina, na época era para ter feito o circuito pesque-pague e
restaurantes rurais, isso há mais de vinte anos e hoje é que estão colhendo os
frutos. Falou ainda para o Sr. Altemir, hoje você está deixando um leque que
futuramente os frutos serão colhidos. O Sr. Altemir comentou que, não
perdemos por ter um negócio bacana e que as pessoas precisam ter mais
informações sobre o turismo em Londrina. O Sr. Augusto disse que, o
Londrinatur é um dos banco de dados que contribui muito para a cidade de
Londrina, mas é preciso ter um trabalho de comunicação, pois as pessoas
dizem que Londrina não tem turismo, temos que desmetificar isso, temos que
fazer com que as pessoas que estão no circuito do turismo, entendam que
Londrina tem turismo. O Sr. Altemir comentou que, ontem foi entregue
dezesseis diplomas de Embaixadores de Turismo Saúde e que a área médica
não faz idéia de que, quando trazem eventos para Londrina estão alimentando
toda uma rede de trabalho. Comentou ainda que, foi procurado pela Emater,
pois a mesma quer fazer um trabalho muito forte na área do turismo rural. E,
disse que, essas ações que tem para serem feitas, iremos deixar dicas para
que quem assumir a partir de primeiro de janeiro entenda essa linha de
raciocínio e assuma com uma linha de trabalho. A Sra. Sandra questionou
sobre o projeto Descubra Londrina, se vai ser só atrativos de Londrina ou
região também. O Sr. Altemir disse que, vai ser Londrina e região, pois a idéia
é dissiminar toda a região. Prosseguindo, disse que temos projetos em
andamento que não podem parar e o grupo deve falar nas reuniões para dar
continuidade a esses projetos, são eles: Fundo do Turismo; Ônibus Turístico;
Centro de Convenções; Descubra Londrina; Marcas Londrina que é um projeto
que não foi iniciado, porque ainda não foi definido um nome ao mesmo;
Readequar as Placas Turísticas; Projeto dos Sites de Eventos. Disse ainda
que, temos também os projetos de lei, que são: a exigência do registro das
empresas de turismo na Embratur, propaganda – continuidade e a adequação
de valores da taxa de embarque na rodoviária e será preciso organizar a quarta
conferência para que seja realizada na abertura da expoLondrina. Disse
também que, sempre soube que teria um período de início e fim na Diretoria de
Turismo, que espera ter contribuído com os trabalhos do Contur e que já
passou para a equipe de transição todos os projetos que estão em andamento,
mas tem cinco projetos em andamento, que não podem parar. Questionou os
membros sobre, se alguém tiver alguma coisa mais específica que queira
trabalhar podemos incluir junto aos projetos, no caso do projeto Caminhos da
Madre já está incluso e a Sra. Luciana deve entrar em contato com a Irmã. A
Irmã Maria Aparecida disse que, precisa conversar com a Sra. Luciana para
falar algumas coisas que estão tornando tradição, que estão sendo feitas
anualmente. O Sr. Altemir falou que, a Sra. Luciana irá procurá-la e que teve
reunião sobre o projeto das obras do arquiteto João Batista Vilanova Artigas e
em relação a este projeto é preciso treinar pessoas para falar sobre suas
obras. A Sra. Rosangela comentou que no programa do médico Nizan, na TV
Cultura do Paraná, o filho do Artigas deu uma excelente entrevista sobre seu
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pai e que tentou obter uma cópia dessa entrevista mas não conseguiu. O Sr.
Altemir disse que, tem muita arte do Artigas pelo Brasil afora e que a Sra.
Simone está pesquisando, é muito interessante, então são muitas coisas que
precisamos nessa área, precisa de alguém da arquitetura que vai poder
interpretar essa obra, é necessário fazer um trabalho mais refinado em todo
esse processo. A Irmã Maria Aparecida falou que, é preciso deixar alguma
coisa no sentido de revitalizar os lugares, pois temos lugares bonitos que
estão sucateados, exemplo é o Parque Arthur Thomas. O Sr. Altemir disse, o
que acontece hoje, dos equipamentos públicos que estão na mão pública,
noventa por cento está destruído e hoje está tendo um movimento muito forte
das entidades em ajudar nisso. Disse ainda que, hoje está trabalhando no
projeto da Decoração de Natal com a ajuda das entidades, que começou este
projeto no mês de fevereiro, mas precisou parar por causa da Tocha Olímpica,
que foi um processo muito trabalhoso; depois disso apresentou o orçamento do
projeto de Natal à Prefeitura, mas a mesma disse que não tinha dinheiro para
este projeto, então entrou em contato com as entidades da área central e
conseguiu o apoio do Museu de Artes, do Sincoval e do Grupo Gestor da
Sergipe, que inclusive amanhã, a partir das treze horas os empresários irão
pintar as grades do Museu de Artes para receber a decoração do Natal. Disse
também que, conseguiu patrocínio da Sanepar; que o Sincoval é quem vai
custear a Casa do Papai Noel que será montada no Museu de Artes e que o
Sesc Cadeião Cultural vai fazer a decoração de Natal com materiais da Codel
que será emprestado a eles, assim como o Residencial Vista Bela que também
emprestou materiais para decorar a praça do bairro e, quanto a decoração de
Natal da Praça da Bandeira será de responsabilidade das entidades Sicoob,
Acil e New Life. Comentou que, com o apoio do Sebrae, foram feitas várias
sugestões de decoração de Natal aos lojistas, com custo bem baixo, mas a
maioria não aceitou fazer nada. Comentou ainda que, o Papai Noel vai estar no
Museu de Artes todos os dias, de oito a vinte e quatro de dezembro e que com
a ajuda da população pretendem doar duzentos presentes para as crianças; irá
ter uma urna onde elas devem colocar o nome, o sorteio será dia dezoito de
dezembro e dia vinte e três os presentes serão entregues e a ideia não é dar
presente caro, porque se alguém vai gastar cem reais em um presente, que
gaste vinte e cinco reais e compre quatro presentes, assim estrá fazendo
quatro crianças felizes em vez de uma só. Logo após, foram feitos vários
comentários sobre a revitalização das praças, do bosque e dos parques. Foi
comentado também sobre a pichação na cidade e o visitante Sr. Magid Haddad
sugeriu, a Secretaria de Cultura ministrar um curso contínuo de cidadania às
pessoas que fazem pichação na cidade. Em seguida, o Sr. João Augusto disse
que, temos que pensar na questão da quarta conferência do turismo a ser
realizada na abertura da expoLondrina 2017, que inclusive está em ata, que
temos que colocar tudo em pauta e definirmos juntos, pois a expoLondrina será
no mês de abril, de trinta de março a nove de abril. A Sra. Rosangela Haddad
comentou que está sendo realizado o Londrix no Museu de Artes e vai até
sábado, onde neste dia terá a abertura da exposição Foto Club e no dia sete de
dezembro terá o circo no museu. A Sra. Rosangela Gondo questionou sobre a
sala da Rodoviária. O Sr. Altemir disse que, temos que ver com o Sr. Sandro
sobre isso, pois a Viação Garcia ganhou a licitação e talvez não irá assumir, só
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que a mesma tem que desistir, mas que tem outras salas à disposição. A Sra.
Sandra falou que, está saindo um roteiro rural, que vai começar em dezembro
com degustação, serão convidados mais técnicos no assunto, é a Rota Sonho
Lindo, que já está abrangendo as propriedades rurais na cidade de Assaí e a
Paraná Turismo está apoiando esse projeto, que será muito bom, será uma
rota forte. O Sr. Altemir questionou a Sra. Sandra sobre a reunião com a
Paraná Turismo em Curitiba. A Sra. Sandra disse que, foi ótima, de quatorze
Instâncias de Governanças que o Paraná tem, doze estavam presentes. Disse
ainda que, foi bem proveitoso, o pessoal colocando as dificuldades, temos o
litoral e Foz do Iguaçu que são fortíssimos, mas temos IGR’s com mais
dificuldades que nós e o problema financeiro que nós temos é o da maioria,
não sabem de onde tirar dinheiro, pois essas emendas parlamentares, exigem
ter projetos, nem todas as IGR’s tem projeto e acredita que incrementando
essa rota rural, que vai para a Adetunorp, Londrina e região terão mais
destaques. Passando a outro assunto, a Sra. Rosangela Haddad falou que, a
Locomotiva Manobreira La Meuse 101 será tranferida para o pátio do Museu
Histórico Padre Carlos Weiss e que a máquina de café também está sendo
transferida do IBC para o Museu Histórico. O Sr. Altemir comentou que, está
sendo criada a Associação Amigos do Museu de Artes e isso vai ajudar muito.
O Sr. Aníbal disse que, estão montando um grupo para ir a Londres conhecer a
Europa, irão levar um livro, escrito em inglês, sobre a história de Londrina e
querem trazer o ônibus de Londres para Londrina e fazer via Adetunorp. Disse
também que, estão criando uma fundação cultural da história da cidade e que
estão tentando recuperar para esse novo grupo cultural o Museu do Café, que
está na cooperativa Integrada, porque a cidade de Maringá está querendo levar
todos os equipamentos para lá. Foram feitos vários outros comentários sobre o
Museu do Café. Finalizando, o Sr. João Augusto falou que, esta é a última
reunião do ano; que iremos colocar alguns tópicos mais importantes para
fazermos o processo de transição e que possamos retornar com força em
janeiro quando a nova gestão assumir. Falou ainda que, espera que essa nova
gestão seja mais receptiva e sensível, que Deus ilumine a gestão do Prefeito
Marcelo Belinati; que ele dê continuidade àquilo que já foi feito e que entenda
que o turismo de negócios e eventos é a grande vitrine da cidade, pois o
Prefeito pode fazer um estrago positivo, no sentido de divulgar Londrina para o
mundo através do turismo. O Sr. Altemir agradeceu a todos pelo apoio durante
o período desses quatro anos à frente do turismo e pediu apoio de todos para o
novo diretor de turismo da Codel, pois estando ajudando a diretoria de turismo,
estarão na verdade ajudando as entidades que se esforçam, porque não é fácil
deixar suas atividades para vir a uma reunião onde temos aquela ansiedade de
ver as coisas acontecerem, mas infelizmente vinte anos depois é que
acontecem. Disse que foi um trabalho feito de coração e que aprendeu muito.
Assim, sem mais nada a tratar, o presidente, Sr. João Augusto, encerrou a
reunião às 17h28min. A presente Ata foi lavrada por mim, Gilceia C. Cabral, e
será lida e aprovada por todos os presentes, conforme relação que segue
abaixo:
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ENTIDADE

REPRESENTANTE

ASSINATURA

ADETUNORP

Aníbal Vieira da Cruz

CASA DA MEMÓRIA

Irmã Maria Aparecida Arado
Altemir Lopes

CODEL
Gilceia C. Cabral
ONDA
PARANÁTURISMO

João Augusto Barbosa
Sandra Camacho

SINDEGTUR

Rosangela Apª R. Gondo

UEL

Rosangela Haddad

Londrina, 25 de novembro de 2016.
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