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OFICIO S. B. N.° 002/19 
PROJIETO DE LEI N.° 002/19 
Mensagem n,"002/19 

Senhor Presidente e 
Senhores Vereadores, 

Através do presente, estamos encaminhando a Vossas 
Exceiências, o Projeto de Lei que "APROVA 0 PLANO DIRETOR DE TURISMO 
DO MUNIIPI0 DE JARDINOPOLIS E DISTRITO DE JURUCE". 

Mencionada propositura, Nobres Vereadores, corno muito 
bern elucidada se encontra na introduçâo e apresentaçâo do referido Piano, trará 
em sua aprovação urn passo importante no desenvolvirnento e aprimoramento do 
nosso rnunicIpio, que sern dávidas permitirá a abertura de possibilidades 
consistentes para transformar o nosso rnunicIpio em Interesse TurIstico. 

Portanto, a aprovaçâo da presente matéria se mostra corn 
justiflcável urgência, no que se espera a apreciação e decisão de Vossas 
Exceiências dentro dos termos regimentals corn sua consequente aprovação. 

Aproveitamos a oportunidade para renovar a Vossa Exceiência e 
demais nobres Vereadores, Os nossos mais sinceros protestos de estirna, 
consideraçâo e apreço. / 

A Sua Excelência a Senhora 
MARLI RODRIGUES VIOLANTE PEGORARO 
Presidente da Câmara Municipal 
NESTA. 
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PROJETO DE 	LET N.° 002/19 
=DE 02 DE JANEIRO DE 2019= 

"APROVA0 PLANO DIRETOR DE TURISMO DO 
MUNICIPI O DE JARDINóPOLIS E DISTRITO DE 

o SENHOR Dr. JOAO CIRO MARCONI, PREFEITO MUNICIPAL DE JARDINOPOLIS, ESTADO DE SAO 

PAULO, NO USO DAS ATRIBUIçOES QUE LHE SAO CONFERIDAS POR LEI, 

F A Z S A B E R: que a Cârnara Municipal de JardinOpolis, deste Estado, aprovou 0 Projeto de Lei 

n.Q 002'19,  e ele sanciona e promulga a seguinte Lei: 

Art. 1. Fica instituido o Piano Diretor de Turismo do Municipio de Jardinopolis, constante do Anexo I 

da presente Lei. 

Art. 2. 0 Plano Diretor de Turismo é urn instrurnento de planejamento que tern por objetivo orientar 

o desenvolvirnento econôrnico, politico e social sustentado no turisrno e visa a melhoria da qualidade 

de vida de sua populaço e o incremento do bem-estar da cornunidade, corn inclusào social e 

respeito ao rneio ambiente. 

Parágrafo ünico. 0 Plano Diretor de Turismo faz parte de urn processo perrnanente de planejamento 

municipal, constituindo-se como instrurnento basico, global e estratégico da politica de 

desenvolvimento turistico, devendo garantir o pleno exercIcio das funçöes sociais da atividade 

turistica, o desenvolvirnento socioeconôrnico cornpativel corn a preservaço do patrimOnio cultural e 
natural do Municipio de Jardinópolis e Distrito de Jurucê e o uso socialmente justo e ecologicamente 

equilibrado de seus recursos edo seu território. 

Art. 39.  0 Piano Diretor de Turisrno deve ser elaborado corn participação da sociedade, sob a 

coordenacäo do Conselho Municipal do Turisrno. 

Art. 42•  A execução do Piano Diretor de Turismo poderá ser realizada pelo regime de colaboraço 

entre União, Estado, MunicIpio e a Sociedade Civil Organizada. 

Parágrafo ünico. A participaçâo da sociedade nas decisöes do Municipio e do Distrito de Jurucê, no 

aperfeiçoarnento democrático das suas instituiçöes e no processo de gestäo e planejarnento 

consolida o exercIcio do direito da populaçäo a cidadania, a gestâo democrática da cidade e ao 

incentivo a participacão popular na forrnuiaçâo e execuçäo de pianos, programas e projetos de 

desenvolvirnento turIstico. 

Art. 59.  Constituern-se diretrizes do Piano Diretor de Turisrno: 

- desenvolvirnento da econornia local; 

II - expansâo e qualificação da dernanda turIstica; 

III - meihoria das reiacöes sociais; 

IV - valorizaço da cultura regional; 



J4 

- jDrefettura jfElunicipat be 3larbinópots 
PRCrEITURA MUNICIPAL DC 	

TADO DE SAO PAULO 

JARDINÔPOUS-SP 
TERRA DA MANGA 

PfeiO02-19- fls.4 
V - preservação e conservaçâo do meio ambiente. 

Art. 6. Quaisquer atividades turisticas que venham a se instalar no MunicIpio de Jardinopolis e 

Distrito de Jurucê, independente da origern da sorcitaçao, devero observar as diretrizes dispostas 
nesta Lei. 

Art. 72  A execução e o cumprimento dos metas do Piano Diretor de Turismo devern ser objetos de 
monitoramento continuo e de avaiiaçöes realizadas pela Secretaria Municipal responsável pelo 
Turismo, corn apoio do Conseiho Municipal do Turismo. 

Art. 82. 0 desenvolvirnento turIstico municipal e do Distrito de Jurucé depende do apoio, da 

estruturaçäo e da implantaço dos projetos e prograrnas estabelecidos corn observância desta Lei, 

Ievando-se ern consideraço todas as questöes econôrnicas, cuiturais, estruturais e cientificas 
relacionadas ao turisrno para promover a expansão das atividades do setor e o lortalecimento do 
Municipio como nücieo turistico do Estado de So Paulo. 

Art. 92  0 Conselho Municipal do Turismo poderá sugerir a Secretaria Municipal responsável pelo 
Turisrno a reaiização de foruns, reuniöes ou audiéncias pUblicas para discussão e eiaboraço de 
futuras 	 impiementaçoes 	 ao 	 presente 	 Piano. 

Art. 10. A Secretaria Municipal responsávei peio Turisrno fará a divulgaçâo do Piano Diretor de 

Turisrno, hem corno dos seus objetivos e diretrizes para que a sociedade o conheça e acornpanhe sua 
irnpiementacâo. 

Art. 11. Caberá ao Poder Executivo realizar a revisâo do Piano Diretor de Turismo a cada 3 (trés) anos, 
sendo obrigatoriarnente submetida a apreciaço do Conseiho Municipal de Turismo, o qual poderá 
requereraiteracoes, de acordo corn a aprovação em suas instâncias deliberativas. 

Parágrafo ünico. A revisão prevista no caput ensejará a eiaboraçâo de nova Lei. 

Art. 12. A execuçâo e irnplantação do referido PIANO fica condicionada a existéncia de dotação 
orçarnentária. 

Art. 13. Esta Lei entrará ern vigor na data de sua pubiicação. 

Prefeitura Municipal de JardinOpolis, Q2Aejãiitç de 2019. 
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ANEXO I 

SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO 
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO 

JNTRonucAo 

o Piano Municipal de Turismo deve set encarado come urn passo importante no desenvolvirnento e 
aprirnorarnento de qualquer gesto de JardinOpolis e Jurucê. Urn histrurnento delineador de açOes pertinentes 
durante qualquer aspecto histOrico, cultural e temporal. A rnanufatura inicial deste docurnento é ü abrir de 
possibilidades consistentes, sendo urna proposta reguladora que norteará tecnicarnente e politicamente urna 
dernocracia que transforrnará o rnunicIpio em Interesse TurIstico. No sera o prirneiro e nem o ultimo. 

Atualrnente, baseando-se nos ultimos anos de gestâo turistica, é possivel concordat que houve, por maioria na 
iniciativa de açôes próprias cia populaçâo, muito mais dos "proponentes" dentro do Poder Privado do que dos 
"solicitantes". Por assirn dizer, quern tern urna mente atualizada e empreendedora, sabe que o portal de entrada 
de investirnento do Poder Publico (seja estadual, federal e, ate internacional) C pela pasta de Turisrno. 

o Turismo C urna poderosa ferramenta que, alérn de desenvolver o Municipio corn geraçfto de ernpregos diretos 
indiretos, traz rnelhoria e potencializa todos os setores da adrninistraço püblica. AlCrn de aurnentar a estima dos 
mtrnfcipes, tarnbCrn faz corn que os cidadAos de JardinOpolis e Jurucé assurnarn a identidade da cidade, tornando-
se protagonistas das açOes diretas e indiretas de Turisrno - e Cultura. 

On seja, ha a oportunidade de contextualizar a atividade do Turisrno ern urn amplo espectro de desenvolvimento 
sustentavel, rnesrno que ainda nâo se foi alicerçado nas aphcaçôes do Poder Péblico. 0 Piano Diretor de Turismo 
nao devera pautar-se como teor revolucionário, mas sim de elevaçao: atraindo investirnentos, oferecendo 
empregos e aumentando a arrecadaço tributaria 

Esse C o prirneiro PDTur - Piano Diretor de Turisrno quo JardinOpolis e JurucC terá. E assirn, a oportunidade de 
organizar e alinhar todo urn planejamento de polItica pCblica pode ser ffindarnentalizada, para que cada ano que 
passe, possa-se firrnar urna rnoderna gestäo de recursos e atividades voltada para. o Turismo. 

ApnEsENTAçA0 

1.1- 0 Plano Diretor de Turismo 

A cidade de Jardinópolis e Jurucé apresenta urn potencial turistico extremarnente valioso e pouco explorado. 
Situada entre diversas fazendas, sitios, corn paisagens deslumbrantes, a cidade apresenta fortes atributos 
arnbientais, mesrno corn diversos carnpos tornados pela agricultura da cana. 0 solo C cornposto S 50% de tetras 

50% latossolos verrnelhos de fase arenosa, o que favorece a cultura de gräos corno amendoirn e soja, 
juntarnente corn a cana e tarnbCrn o cultivo de frutas tropicais, corn destaque para a rnanga (na qual mitigamente 
era conhecido come Terra cia Manga on "Capital da Manga"). 

Para que a atividade turIstica possa efetivarnente colaborar corn a econornia do rnunic!pio, 6 preciso que haja 
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mais fomentaçOes e planejarnentos nos programas e leis de fornento ao turismo - se no houver, que sejam 
criados. A elaboracao deste PDTur (Piano Diretor de Turismo), do Municipio de Jardinópolis, apresentará as 
primeiras orientaçOes estratégicas para o desenvolvimento da atividade turistica ate o prOximo e mais detaihado 
piano. 

Sua construção resultou do esforço integrado do Poder Püblico corn os diversos setores da comunidade local e 
efetiva participaçào do recdrn-criado Conselho Municipal de Turismo de JardinOpolis (COMTUJARD - em 
2017). Toda a elaboraçào deste ocorreu sob a superviso e elaboraçao final da Secretaria Municipal de Cultura e 
Turisrno 

o PDTur deverá iniciar-se nas defmiçóes prOprias, onde seth fundamental para as contribuiçoes de setores como 
o desenvolvimento econôrnico, social e cultural do rnunicfpio. Por set o turisrno urn elernento importante de 
fomento a atividade fmanceira, tudo isso seth capaz de propiciar o desenvolvimento das regiôes da cidade e de 
Jurucé com mInirnas alternativas econômicas sustentáveis on sem nenhum recurso inicial. 

Precisa-se, prirneirarnente, identificar quais insumos básicos e os recursos naturais e culturais do local e das 
cidades circunvizinhas, nos quais representaräo boas oportunidades a serem aproveitadas no contexto local e 
regional. Perspectiva, que se destacam prognOsticos que devem nortear o desenvolvimento do turismo, tais 
como: 

- fortalecer a governança local e regional; 
- valorar a sustentabilidade local; 
- gestar poilticas püblicas participativas; 
- consolidar atrativos turisticos; 
- implementar infraestrutura adequada; 
- oferecer serviços de qualidade; 
- garantir acessibilidade para todos 
- e desenvolver marketing estratégico. 

A partir destes prognOsticos elencados, justifica-se o seguinte objetivo principal para Jardinopolis e Jurucé: 
incentivar a vinda de turistas para a cidade e o distrito, meihorando a gualidade dos serviços e produtos 
oferecidos, aumentando a competitividade do turismo local e gerando empregos diretos e indiretos. 

A organizaçao deste pIano seguirá urna estrutura lOgica, interligando esses prognósticos, os obj etivos iniciais, Os 

resultados esperados e a proposiçOes de prograrnas, projetos e açôes. Agregath ainda, um conjunto de 
informaçOes e dados que nortearao as açOes compartilhadas de desenvolvimento do turismo regional. 

Ainda para dar nina consequéncia obj etiva an PDTur que traz orientaçOes de caráter mais estratégico, por ser o 
primeiro de muitos, devera ser elaborado docurnentos de cuiTho executivo pela Administraçäo Municipal para 
viabilizar açOes concretas de apoio aos recursos rnateriais, financeiros e legais para a sua valorizaço. Esses 
documentos flo favorecer os esforços ern açOes prioritárias, orientar recursos pUbhcos e privados que visern 0 

desenvolvimento da atividade turistica - demoerática e transparente. Entre eles: 

- a infraestrutura e capacitaçäo tCcnico/gerencial de agentes e municipes; 
- o tratamento fiscal tributário coerente e atrativo; 
- a promoçao intema e externa de difiiso e promoçOes socioculturais; 
- a certificaçào primária e gradativa, seja tdcnica ou graduaçäo; 
- o cadastramento de agentes existentes ou potenciais de turismo; 
- o desenvolvimento de empresas do segrnento de turismo; 
- e o próprio investimento no municipio e em son distrito corno destino turIstico. 

Que este Piano, consultado e construido na participação e envolvimento da comunidade local e regional, sirva de 
embasamento no debate sobre os rumos da politica de desenvolvimento turistico de JardinOpolis e Jurucê, de 
maneira que o Poder Executivo, o Legislativo, as lideranças empresariais e de trabalhadores e as comunidades 
presentes possam aprimorar a via do desenvoivimento turistico sustentãvel - do hoje em diante. 

1.2- Caracteristicas turisticas de JardinOpolis e Jurucê 

JardinOpolis e Jurucé apresentam urn potencial turistico laterite e pronto para ser assurnido. A estigma de ser urna 
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cidade dorrnitOrio de Ribeiro Preto está, aos peaces, sendo atualizada, significando urn rnornento ideal pan 
trabalhar a identidade cultural do municipe em relaçao ao que ele se identifica corn a cidade. 

Situarn-se no interior Paulista, no extremo norte do estado e toma parte da 6' regiäo administrativa do estado que 
se caracteriza pelo seu relevo formado per planicies. Tern corno limites: 

Norte - Sales Oliveira 
Sul - Ribeirao Preto 

Leste - Brodowski e Batatais 
Oeste - Sertaozinho e Pontal 

Além disso, a cidade faz parte do curso do Rio Pardo, que tambérn passa por outras cidades 

Na cidade, ha algumas construçOes historicas que deveriarn entrar ern tornbarnento come, Patriinônio HistOrico, 
desde a época de ouro do café. Näo sornente na area urbana, mas tarnbérn em sItios e fazendas aos arredores dos 
limites rnunicipais. E possfvel, inclusive, encontrar alguns raros registros de senzala e escravos que poderiam ter 
trabaihados Para as donos de terras - apesar da regio ser ocupada quase exclusivamente por descendentes 
italianos, corn rninorias árabes, japonesas e portuguesas. 

0 municipio ainda é tirnido para apresentar-se forrnalmente corn atrativos turisticos de todos os gostos, no 
entanto, corn planejamento e gestâo atualizada, isso poderá ser resolvido facilmente, já que existern 
rnanifestaçOes espontâneas turf sticas-culturais, prontas para serern trabalhadas come: 

1.2.1- Rota da Festa do Born Jesus da Lana 

A "Festa do Born Jesus da Lapa" é a tradicional festejo em devoçào ao Born Jesus, ocorrendo anualmente no 
rnunicipio de JardinOpolis entre as dias 28 de Julbo a 06 de Agosto. Durante esse periodo acontecern celebraçôes 
religiosas, rornarias, quermesses e leilöes, atraindo rnilhares de fiéis para a manifestaçao. 

A celebraçao tern a curiosa histOria protagonizada per Juventina Pereira do Nascirnento, aonde ern 1913, na sua 
própria residéncia, iniciou as festividades por conta própria. Atuahnente, o local do inicio de tudo, encontra-se a 
Lar Sào Vicente de Paulo. Corn a exponencial crescirnento da celebraçäo, após algurn tempo, foi transferida para 
urna pequena capela, prOxirna ao ponto aonde as residentes jardinopolenses charnavarn de tIC.rva  da Morte" - 
nas irnediaçOes onde atualmente ha a rotatOria do Sagrado Coraçao de Jesus. 

No ano de 1919, a festa passou a ser celebrada definitivarnente no local onde se encontra atualmente. corn o 
tempo a testa foi se popularizando e corn isso surgiu a oposiçäo da Igreja, par se tratar de urna festa contrária aos 
Regularnentos Para as Festas da Diocese de Ribeiräo Preto. Ern tentativas, da igreja, de acabar corn a festa, foi 
estabelecido proibiçoes, criada urna festa de mesrno tear realizada na praça rnatriz e ate rnesrno arneaça de 
excornunho aos frequentadores e colaboradores da testa, porCm todas sem sucesso. 

A oposiçäo da igreja perinaneceu ate a dia 31 de juiho de 1935, data ern que se firmou urn acordo, entre a 
Diocese e a Pequena do Nascirnento, transferindo a organizaçao da testa para a lgreja. Durante a sua celebraflo 
a cidade inteira se dedica a sua rnanifestaço, seja direta on indiretarnente. 

1.2.2- Rota Gastronôrnica no Distrito de Jurucé 

Jurucé tern urn grande potencial histórico e cultural para set desenvolvido. Primeiro par sua localizaçao, que 
oferece urna grande diversidade de encontros de motes, jipes, cavalgadas, as famosos ralis e tambern festas 
eletronicas. 

o grande destaque e a Bar da Tigrinha. F urn dos cartOes postais no qual a principal atrativo fica por conta da 
gastronornia rural. Os especialistas do setor preferern charnar de Gastronornia do Interior. No e exclusivo do 
estabelecimento, já que outros locais começararn a se adaptar para receber as interessados na timida rota que está 
camithando lentarnente, pronta para receber instruçOes para se tomar urna rota bern major e rnerecedora de 
atençao. 

o potencial turf stica do local e criar urna rota para apreciar pratos tfpicos come: torresrno a pururuca, arroz a 
carreteiro, feijao tropeiro e porçOes de rnandioca frita. Ern finais de semana normals passani par Jurucé mais de 
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2.000 turistas - em contraste a população do distrito: 1.700 habitantes. 

1.2.3- Rota llistórica e Artistica 

Jardinopolis e Jurucé possui peculiaridades e celebridades bistOricas e artisticas tao poucos diffindidas que 
merecern ter uma Rota prOpria na cidade - seja em homenagens rnateriais on irnateriais. 

Primeiramente a Estaçao Sarandy que era tao importante Para os barOes do café que na Revoluçao de 30, urn 
embate entre paulistas e mineiros, fez corn que a ponte ferroviária que ligava a estação (hoje urna mini rodoviária 
em Jurucé) corn outras diversas importantes estaçôes pelo estado, fosse explodida para prejudicar a entrega do 
cafd. Tambérn ha relates de fazendas que possulam senzalas e cemitthrios ocultos. 

Fora que Jardindpolis e Jurucé se encontrarn no "Corredor de Portinari", no qual antigos artistas, amigos de 
Portinari e Vaccarini, mesmo corn pouco destaque nacional, são importantIssimo para a história do municipio. 

Tambdm ha urna celebridade que se esconde na cidade, longe dos holofotes internacionais que e o escritor, 
roteirista e cineasta Rubens Lucchetti, conhecido, principalmente, per auxiliar o personagem "Zé do Caixao" pra 
ganhar o destaque que hoje, o ator Mojica, viva as custas de seu legado. 

1.2.4- Rota da Aventura e do Turismo Rural 

Per set urn rnunicfpio rodeado de fazendas, sitios e planicies, a cidade pode oferecer dois tipos de turismos a 
mais: o da Aventura e o Rural. 

A atividade rural tradicional existe ainda nessas localidades, apesar de bern timida e gradativarnente se 
extinguindo. Contudo, Jardinopolis 6 was cidade com muitos jovens, crianças e adolescentes quo nunca tiveram 
a oportunidade de ver come funciona uma horta, uma ordenaçao, urna cria granjeira on ate mesmo corner urna 
fi-uta do pd - valendo a mesma reciproca para as cidades vizinhas, principalmente a Ribeirao Preto, cidade 
metropolitana. 

Paralelarnente, ainda dã para aproveitar esses setores Para desenvolver was Rota de Aventhra, pois rnuitos 
ciclistas, motoristas de jipe e motocross, ate esportistas e triatletas, estão cada vez mais escolhendo o distrito de 
Jurucé e seus arredores para a prática dessas atividades relacionadas. Com  urn born investimento e parcerias corn 
os donos das terras, podem ser oferecidos opçOes de trilhas, rapel, corridas, tirolesa, arvorismos, atividades 
radicais e, ate rnesrno, arco e flecha on urn clube de tiro. 

1.3- CaracterizaçAo do territdrio 

JardinOpolis é urn rnunicipio de Aglorneraçao Urbana de Ribeirao Preto, no estado de São Paulo e no Brasil. 
Situa-se nas coordenadas geograficas na latitude de 21° 01' 04" S e na longitude de 47° 45' 50" W. De acordo 
corn o censo realizado pelo Institute Brasileiro de Geografia e Estatistica (IBGE), em 2016, sua população C de 
42.358 habitantes. 

1.4- JardinCpolis: Uma sinopse histCriea. 

No dia 18 dejunho de 1859, 05 lavradores AntOnio Pereira da Silva, corn sua esposa Maria Floréncia de Jesus e 
Joaquim José de Araüjo, corn sua esposa Theodora Maria de Jesus, doaram quarenta e oito alqueires (parte da 
Fazenda liha) Para a Igreja CatOlica, onde foi forrnado o povoado de "Nossa Senhora Aparecida da lIha Grande". 
lnicialrnente, o povoado se forrnou corno urn entreposto de tropeiros quo transportavarn mercadorias da 
Provincia de Minas Gerais para a regiao de Batatais - na Cpoca o maior centro habitacional do nordeste paulista. 

Assirn, iniciou-se alguns rudirnentares processes de urbanizaçào: 

- ern 1885, atravds de urn rnutirao cornandado per Dorniciano Alves de Rezende, foram abertas as primeiras ruas 
do rnunicipio; 
- ern 1886, assirn que dernarcado o largo da matriz, foi construida a prirneira capela a Nossa Senhora Aparecida 
da liha Grande; 
- em 1890, Dorniciano Alves de Rezende foi nomeado Inspetor pelo chefe de policia de "Batataes", corn a 
criaçäo de urna sub-delegacia. Urna curiosidade e que urn coqueiro foi estipulado come "prisão", onde pessoas 
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transgressoras de leis da época, cram arnarradas a espera da policia. 

Através da Lei Estadual 110115,  o povoado foi elevado para Distrito de Paz de "Batataes '  corn o nome lIha 
Grande, no dia primeiro de outubro de 1892. Domiciano Alves de Rezende foi considerado fundador, devido ao 
desempenho por dc para a criaçäo do referido distrito. Também foram abertas outras ruas, recebendo nornes de 
santos. Corn isso, no ano de 1893, Dorniciano Alves de Rezende e norneado Fabriqueiro da Capela a Nossa 
Senhora Aparecida da lIha Grande. 

Na data de 17 de dezembro de 1894 d lavrada a escritura definitiva de doaçao da area da Fazenda lIha Grande, 
corno Distrito de Paz de liha Grande no cartdrio de "Batataes". Anos rnais tarde, no dia 24 de dezembro de 1896, 
através da Lei Estadual n 0484, acontece a denorninaço de Distrito de Jardinópolis, em homenagem an politico 
republicano Silva Jardim. Consequenternente, na data de 27 de julho de 1898, através cia Lei Estadual n°544 6 
criado o Municipio de JardinOpolis, havendo a desmernbraço corn que hoje ci a cidade de Batatais. A ParOquia 
foi instalada no dia 21 de dezembro do mesmo ano, corn uma missa realizada as 24:00. 

No dia 09 de marco de 1899, acontece a instalação solene da Câmara Municipal de JardinOpolis, corn a eleiçao 
do primeiro prefeito do municIpio: Dr. Joio Muniz de Sapucaia. Dentro de seu mandato, construiu 0 Prirneiro 
Cemitério Municipal e também foi o Primeiro Cidado a ser sepultaclo no mesmo cemit&io do dia 12 de agosto 
de 1900. 

Assim, a força econôrnica no perlodo do rnunicIpio de Jardinópolis foi o café. Segue-se desde o final do século 
XIX ate o ano de 1929. Mesmo assim, na cipoca, alem da chegada dos italianos (lavouras de café) e imigrantes 
árabes (comcircio na regiao), houve os seguintes acontecimentos histOricos: 

- JardinOpolis teve a Prirneira Cervejaria do Oeste Paulista, montada pelo italiano Aniballi Pieri; 
- através da Lei Estadual n°1038, em 19 de dezernbro de 1906, a sede do Municipio de Jardincipolis ci elevada a 
cidade; 
- atravcis da Lei Estadual n°1632, o Distrito de Sarandy (atua! Jurucë), incorpora-se a JardinOpolis. 

A partir dos anos 20, JardinOpolis conheceu o seu rnaior apogeu econômico, politico-cultural e social. Chegou a 
vinte mil habitantes - dezesseis mil na zona rural e quatro mil na zona urbana. Corn isso, o rnunicfpio ththa: 

- grandes extensôes de tetras cultivadas corn lavouras de café; 
- dois Cineteatros corn duas Bandas Musicais; 
- através dos barôes do café, urn Banco próprio; 
- urn enorme centro educacional implantado pelas Irmäs Franciscanas: o Colégio Sagrado Coraçao de Jesus e o 
Grupo Escolar; 
- destacou-se nacionalmente corno Capital da Manga, pela força no comércio de mangas; 
- no govemo do Dr. Adernar de Barros, JardinOpolis teve reconhecimento estadual, já que o ex-prefeito e medico 
jardhiopolense Dr. Mario Guimaräes de Barros Lins chegou ser nomeado Secretário do Estado da Educaçao e 
Saüde Pnblica. 

No dia 18 de dezembro de 1959, atravcis da Lei Estadual n° 5285, cria-se a Comarca no Municipio de 
JardinOpolis. E no dia 22 de agosto de 1965, ci oficialmente implantado e o inlcio do funcionarnento da Cornarca. 
Tanto na criaçào da Cornarca, como sua hnplementaçao, ocorre na administração do prefeito municipal Dr. 
Newton Princivalli da Silva Reis - eleito ern mais dois pleitos municipais, totalizando quatro mandates frente an 
executivo municipal, sendo o politico jardinopolense que mais tempo exerceu o cargo. 

0 municIpio conta corn dois Orgos especificos para a cultura: a Museu e Casa da Cultura Dr. Paulo Portugal' e 
a Secretaria Municipal de Cultura e Turisrno, corn a objetivo de estruturar politicamente o setor cia cultura para o 
municipio de JardinOpolis e Jurucê, atribuindo-se as politicas pUblicas relativas as cultura nas esferas nacional e 
estadual. 

1.5- flemocratizacão Potitica 

o processo de democratizaçao do fazer turistico em iardinOpolis e Jurucé sera monitorado pela atuaçäo do 
Conselho Municipal de Turismo de JardinOpolis. Tambem pelo frequente convite a sociedade jardinopolense e de 
Jurucci para que façam parte de discussoes e debates sobre politicas socioculturais. Este Piano Diretor de Turismo 
propOe urn prOximo PDTur, no prazo de ate 04 anos, a partir da data de aprovaçào deste documento, pois per se 
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tratar de ser primeiro, muitas atualizaçOes deveräo ser providenciadas para atender a demanda. 

Tambdm havera Conferências Municipais de Turisino a serem executadas a posterioridade, a partir do arm de 
aprovaçâo deste docurnento, sendo realizada a cada três anos, corn colaboraçao e debate entre Poder Pdblico e 
Sociedade Civil. 

Sugere-se tambdm a criaçào, formalizaço e reviso legal de urn Forum Virtual de Cultura e Turisrno, corn local 
reservado em urn sistema online do Poder Publico. Nesse portal, o cidadao jardinopolense e/ou agentes culturais 
e de turismo podero solicitar este prirneiro Plano Diretor de Turisrno e tambdm, ao se entenderern come, 
oportunos, realizar encontros independentes, enviar propostas e dialogar corn a Secretaria Municipal de Cultura e 
Turisrno, corn suas instâncias, instrumentos de gestão e sisternas setoriais de cultura. Alern de viabilizar trocas de 
informaçOes, dados e prograrnaçOes, fortalecendo a ferrarnenta perante os municipes. 

1.6- Indices e dados do municipio 

A bandeira de JardinOpolis possui o brasao representativo do rnunicipio, com 06 (seis) cores: azul, verde e 
arnarelo, representando a Bandeira Nacional; branco, verrnelho e preto, representando a Bandeira do Estado de 
Säo Paulo. 

0 Hino Municipal de JardinOpolis foi escrita por Nelson Biasoli e Newton Reis, em Julbo de 1982. 

Jardinópolis, pedaço do infinito 
Vamos louvar-te num hino de glória 

Do mundo, erguendo urn grito 
Aos valores imortais de tua histo'ria 

Dc Pereira dci Silva, afé e crença 
José de Araüjo outro vulto arrojado 
Em Silva Jardim o legado de avença 

Figuras presentes no passado 

As andorinhas alegres € alvissareiras 
Voam pelas torres do temple elevado 

Vão pous an do no estreita soteira 
Voejando no espaco azulado 
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Desde il/ia granite a moça bonita 
0 despertar de novas visöes 

No progresso desta terra bendita 
A luventude frará /roféus de carnpeöes 

Quando a host/a se eleva angelical 
Sobe corn ela o sol do fIrm amento 

E urn s/no a tanger dorn in/cal 
Numa oração div/na em pensamento 

JardinOpolis, bela na graça 
JardinOpolis, chela depa'ssaros 

JardinOpolis, forte na raça 
JardinOpolis, salve, salve 

Oh, terra, de eompreensdo a harmonia 
Dc labor fecundo luz e cor 

Rove honrado ti-az naface a alegria 
Capital da Manga dourada corn louvor 

No altar de Deus a singela oraçdo 
Ao Born Jesus da Lapa todo ardor 

Venerando Santa Aparecida e São Fantaleão 
Entoando cantos fortes de paz e amor 

Este trabalho vibrante que eleva 
A tuafarna aos quatro ventos 

Fazendo pulsar o coraçdo da terra 
Na reproduçao sublime deste evento 

A natureza corn seus dotes de artista 
Na sua infinita simplicidade 

Soube reproduzir a alma paulista 
Nesta dadivosa efeliz c/dade 

Que progrida JardinOpolis 
Grande povo varonil 

Viva, viva, JardinOpolis 
For São Paulo e palo Bras/I! 

Quadro informativo de dados especificos do mlmicipio: 

Regiflo Turistica Alta Mogiana 

PopulaçAo 42.358 habitantes (JBGE-2016) 

Area Total 501,87 km2  

Densidade populacional 84,40 hab/km2  

Emancipacäo 27 dejulho de 1898. 
E na data 18 de fevereiro do ano seguinte foi criada a comarca sob Lei 

Estadual n.° 5.285. 

Clima Tropical 

Municipios limitrofes Norte - Sales Oliveira 
Sul - Ribeirao Preto 

Leste - Brodowski e Batatais 
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Oeste - Sertàozinho e Portal 

flistãncias Ribeiro Preto: 18 km 
Sertäozinho: 22 km 
Sâo Paulo: 335 km 
Brasilia: 688 km 

1.7- Formação administrativa 

Atualmente, a formaço administrativa do municlpio de Jardinopolis e Jurucé d composta pelos seguintes cargos 
e nomes: 

Prefeitura Municipal de JardinOpolis 
Prefeito: Dr. Joao Ciro Marconi 

Vice-Prefeito: Paulo José Brigliadori 
Presidente da Cdmara: Marli Rodrigues Violante Pegoraro 

SEMCT - Secretaria Municipal de Cnitura e Turismo 
Secretario Guilherme Antonio Bemardes Costa Ishie 

SEMAP - Secretaria Municipal de Administraçao e Planejamento 
Secretário Jorge Saquy Sobrinho 

SESAU- Secretaria Municipal de Saüde 
Secretário Dr. Fernando P. Saud Fregonesi 

SEMEL - Seeretaria Municipal de Esporte e Lazer 
Secretârio Maximiano Candido do Nascimento 

SEMED - Secretaria Municipal da Educaçao 
Secretária Marislei Hernandes Resende 

SEMFOR - Secretaria Municipal de Finanças e Orçamento 
Secretário Fernando Antonio T. Covas 

SEOPS - Secretaria Municipal de Obras e Serviços Püblicos 
Secretário Rafael Flenrique Castaldini 

SEAMA - Secretaria Municipal da Agricultura, Abastecimento e Mein Ambiente 
Secretário Mario Roberto Meloni 

SEN.JUR - Secretaria Municipal de NegOcios e Assuntos Juridicos 
Secretário Dr. Anderson Mestrinel de Oliveira 

SEMAS - Secretaria Municipal da Assistencia Social 
Secretaria Maria da Graça Leira Brigliadori 

AD.JUR - AdministraçAo Distrital de Jurucê 
Maria Angélica Lipolis Fregonesi Pereira Lima 

1.8- 0 MunicIpio hoje 

Jardinópolis e Jurucé se encontra sob a administraçao do Dr. Joào Ciro Marconi, com gestào entre os anos de 
2017 a 2020, tendo como Vice-Prefeito Paulo José Brigliadori e Presidente da Câmara, Math Rodrigues Violante 
Pegoraro. Antes a manga era a fruta expoente do municipio, no entanto, nos dias atuais, 0 abacate se encontra em 
extrema evidéncia. 

Em 2018 fez 120 arms de existéncia, com uma populaflo principalmente formada de imigrantes descendentes de 
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italianos, sfrio-libanês, japoneses, portugueses e espanhOis, que no inicio se dedicaram a indüstria cafeeira. 
Segundo fontes da IPEADATA, podernos informar que a mortalidade infantil gira em tomo de ate 1 ano (por 
mu), corn urn Indice de 11,91. Expectativa de vida em anos 6 de 73,48- A taxa de fecundidade (fllhos por mulher) 
o de aproximadamente 2,84. Taxa de alfabetFzaço: 92,42%. Indice de Desenvolvimento Hurnano (IDH-M) C de 
0,735, sendo: 

IDH-M Renda: 0,665; 
IDH-M Longevidade: 0,735; 

JDH-M Educaflo: 0,806. 

1.8.1- Poyulacao e DomicIlios 

Segundo o IEGE (2010/2015), ha urn nOmero rnuito prOxirno de hornens e mulheres, tanto na zona urbana 
quanto na zona rural, algo em torno de 50,1% de homens e 49,9% de mulheres. A quantidade de domicilios vem 
crescendo de rnaneira rápida no rnunicipio, já que ern 1980 JardinOpolis tinha rnenos de 3.000 residOncias e 
edificios. Hoje, sâo mais de 15.000. 

Sobre o destino final do lixo: 

96% 6 coletado diariamente por serviços de lirnpeza; 
2% 6 colocado em caçarnba por serviço de limpeza; 
0,5% 0 queimado na própria propriedade; 
0,5% 0 enterrado na própria propriedade; 
1% vai para outros destinos. 

Sobre o rendimento domiciliar per capita: 

15% da populaçao tern atO 1/2 salOrio rninimo; 
20% da populaçao tern de 1/2 a 1 salOrio minirno; 
60% da populaçao tern de 1 a 2 salaries mInirnos; 
4% da populacao tern de 2 a 5 salários mfnimos; 
1% da populaço tem rnais de 5 salOrios rnfnirnos. 

Sobre a populaflo residente, per grupos de idade 

22% da populacao estO entre 0 e 14 anos; 
60% da populaçao está entre 15 a 59 anos; 
18% da populaçao está acima dos 60 anos, 

1.8.2- Educaco 

Dc 2008 ate 2015, JardinOpolis e JurucO manteve-se numa reta corn pouca variaçao de nümeros de matriculas, 
por sOrie escolar, no Ensino Fundamental e Pre-Escola (entre 5.500 a 6.500 e 1.000 a 1.500, respectivarnente). Ja 
em rnatriculas nas creches, o nUmero so aumenta, saindo de 300 em 2008 e chegando a isoo em 2015. 

Sobre o Indice de Desenvolvirnento da Educaflo Básica (2007 a 2013), o rnunicipio ultrapassou a Meta 
Municipal, alcançando a Meta Estadual. Se continuar gradativamente rnelhorandO, logo chega an ideal da Meta 
Federal. 

1.8.3- Econornia 

Segundos dados do JBGE (2013), sobre o Produto Interne, calculado per valor de R$1.000,00 

- menos de 85.000 vern da Agropecuária; 
- atO 140.000 vent da IndOstria e seus Setores; 
- e ate 400.000 vern de Services. 

Isto é, corn o Produto Intemo dos Municipios, se tern 
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- 11% daAgropecuaria; 
- 17% da IndOstria e seus Setores; 
- 46% de Serviços; 
- 18% daAdrninistraflo e Serviços Püblicos; 
- 8% de Impostos. 

1.9- ValoraçAo Ambiental 

Segundo o Departarnento de Meio Ambiente, através da Casa da Agricultura (CATI), a Valoraçao Ambiental foi 
informada da seguinte forma: 

1.9.1- Maths de JardinOpolis e Distrito de Jurucê 

a) Mata da Lirneira - 81 hectares; 
b) Mata do Ronque -41 hectares; 
c) Naci Pinto Prado - 55 hectares; 
d) José Aureo Ferreira - 45 hectares; 
e) Fazenda Guanabara - 157 hectares; 
I) Fazenda Flora Fiacadori - 56 hectares; 
g) Paulo Alves (Jardinopolis/Batatais/Brodowski) - 128 hectares; 
h) Fazenda Mono Azul - 100 hectares; 
i) Fazenda Magnolia (Jardinopolis!Batatais) - 34 hectares; 
j) Sta. Catarina - 92 hectares; 
k) Soledade - 153 hectares; 
1) Beira Rio - 86 hectares; 
rn) Mata da Chuva e lbiriçu - 49 hectares; 
n) Senarese - 6 hectares; 
o) Goiaba - 13 hectares; 
p) Fazenda Born Jesus - 136 hectares; 
q) Fazenda CriciUrna - 100 hectares; 
r) Mata Fazenda Visconde - 263 hectares; 
s) Sanem (Pedreira Sta. Izabel) - 145 hectares; 
t) Fazenda Sto. Antonio - 94 hectares; 
u) Sitio Sta. Inés - 90 hectares. 

1.9.2- Porcentagem por Valoraco 

Brejo e Várzea: 1003 hectares (2,11%); 
Vegetaçao Natural: 6592 hectares (13,86%); 
Reflorestamento: 73 hectares (0,15%). 

1.10- Leis Municipals Inerentes ao 'Ibrismo 

Dentro da atha! Secretaria Municipal de Cultura e Turismo, a pasta do Turismo corneçou a ter uma atenção major 
na gestào a partir do ano de 2009, onde foi criada a Lei de n°3568/09, onde dispOe sobre a criaçäo do Conselho 
Municipal de Turismo de Jardindpolis. Assirn, sornente em 2017 foi feito o decreto 5572/17, no qual dispOe o 
decreto sobre a cornposiço do Conselho Municipal de Turismo de Jardinopolis. 

Espera-se quo a partir deste documento norteador, outras Leis e Decretos sejam elaborados para facilitar a adesào 
dos pIanos logisticos, burocraticos, executáveis e democráticos para a populaçao de Jardinopolis, JurucO e 
flutuantes. 

1.11- Inserçäo regional e acessibilidade 

A entrada principal da cidade é acessada através da Rodovia Dr. Arthur Costacurta que está ligada a uma das 
principals vias do Estado de Sao Paulo: a Rodovia Anhanguera. No entanto, ha outras possibilidades de acesso 
para chegar em JardinOpolis: 

- pela Rodovia Alexandre Balbo, ao seu final cruzando corn a Rodovia Anhanguera, começa uma estrada de terra 
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corn o mesmo norne: Alexandre Balbo. Ela terrnina nos lirnites urbanos de JardinOpolis corn o nome de Avenida 
Pequena do Naseirnento; 
- pela Rodovia Cândido Portinari, ao chegar no KM 324, havera urn acesso 40 distrito de Juruce através da 
Vicinal José Riul, no qual terrnina na Avenida Newton Reis, em JardinOpolis; 
- ainda pela Rodovia Cândido Portinari, perto da travessia do Rio Pardo, ha tarnbern urna entrada por uina 
estrada de chao que segue ate chegar prOximo ao cernitério de Jurucê, na rua Pedro Targa 

Ha outras vias de acesso por fazendas, canaviais e estradas de terra ainda Mo catalogados. Entretanto, pensando 
principalmente nas Rotas de Aventuras e Para o Turismo Rural, urnas das açOes e exatamente rnapear esses 
pontos para evidenciar ao munIcipe e aos flutuantes interessados. 

1.12- Conselho Municipal de Thrismo de Jardinépolis (COMTUJARD) 

1.12.1-0 ciue é 0 COMTUR? 

0 COMTTJR se cia a sua caracterIstica de Conselho Municipal. E uma instância de planejarnento participativo 
nas gestOes locais, sendo constituldo como urn forum deliberativo no terna turismo. Em Jardinopolis, sua sigla se 
torna COMTIJJARD - Conseiho. Municipal de Turisrno de Jardinópolis. 

1.12.2- COMTUR e  Turisrno 

0 turismo vende expectativas prazerosas. Para que a cidade possa oferecer urn cenário que corresponda as 
expectativas geradas, é necessário que cia esteja preparada. 0 COMTIJJARD deve otirnizar, fiscalizar e 
monitorar os traballios relacionados corn o Turisrno. E, para isso, sons mernbros ou representantes devern 
participar ativarnente de todas as atividades do rnunicipio que abordern esse tOpico. 

1.12.3- COMTUJARD 

0 Conselho de Turisrno em JardinCpolis e algo recente. Primeiro com a sua Lei de N°3568109, flindada ern 09 de 
Seternbro de 2009, na gest4o do Prefeito José Antonio Jacomini. Entretanto, o primeiro COMTUJARD foi 
decretado em 12 de Maio de 2017, sob o N° 5572/17, na gesfflo do Prefeito Dr. Joao Ciro Marconi. 

Sua cornposicäo originalmente contou corn 09 (love) rnernbros titulares e 09 (nove) suplentes, conforrne 
disposto a seguir: 

• representantes da Secretaria Municipal da Cultura e Turismo: Talita Bueno Quirino (titular) e Antônia 
Terezinha Marques Vizu (suplente); 

• representantes da Administraço Municipal: Mario Roberto Meloni (titular) e Rafael Henrique 
Castaldini (suplente); 

• representantes da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer: Waldiney de Castro (titular) e Maxirniano 
Cândido do Nascimento (suplente); 

• representantes da Cârnara Municipal: Cleber Tornaz de Carnargos (titular) e José Eduardo Gomes Junior 
(suplente); 

• representantes da Associaçao Cornercial e Industrial de Jardinópolis: Luciana Bortolin (titular) e Carlos 
Wender Branco (suplente); 

• representantes de Hotéis, Restaurantes, Bares e Sirnilares ern Jardinópolis: 
• Maik Douglas Ferreira Barbosa (titular) e Cristhiano Marcelo Lelé (suplente); 
• representantes de Hotéis, Restaurantes, Bares e Sirnilares ern Jurucé: Karine Meloni (titular) e Fernanda 

Suely Riul Souza (suplente); 
• representantes das Agéncias de Viagern do municipio: Rui Eduardo Fernandes Ferreira Roselino (titular) 

e Gisele Maria Fernandes (suplente); 
• representantes da Agenda de JardinOpoiis do Serviço de Apoio as Micro Pequenas Empresas de Sao 

Paulo - SEBRAE: Marcus Tiago Fregonesi (titular) e Josiane Rodrighero (suplente). 

Espera-se que agora, corn a fonnaço do COMTUJARD, uma atuaçào forte no desenvolvirnento turIstico de 
Jardinopolis, podendo apresentar urna participaflo consistente dos rnernbros, aldin de fortalecer a confiança com 
a cornunidade, incentivando projetos de impulsionarnento ao desenvolvirnento sOcio-econOmico-cultural no 
rnunicipio. 
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1.13- Clima 

Tern urn clirna predorninanternente tropical. Ha muito menos pluviosidade no inverno que no vero. Corn 21.8 
°c é a temperatura media em JardinOpolis. A media anual de pluviosidade é de 1521 mm. 0 més mais seco tern 
uma diferença de precipitaflo 246 mm em relaçao ao més mais chuvoso. As temperaturas m&lias variani 5.3 °C 
durante o ano. 

A temperatura media do mês de Janeiro, o rnês mais quente do ano, e de 23.7 °C. A temperatura media em Julho, 
é de 18.4 °C, sendo a temperatura media rnais baixa de todo o ano. 23 mm refere-se A precipitaçAo do més de 
Agosto, que 6 o mês mais seco. Apresentando uma media de 269 mm, o més de Janeiro 6 o més de maior 
precipitaçAo. 

TABELA CLIMATICA JARDINóPOLIS 
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1.14- Metodologia 

Primeirarnente, cabe ac, Poder PUblico implementar poilticas que orientern 0 pianejarnento e a gestao de diversas 
atividades e setores econôrnicos, dentre eles, clam, o Turismo. Essas politicas devern set aiicerçadas por 
diferentes agentes sociais existentes, proporcionando major integraçao dos processos coietivos construtivos e 
garantindo urn ambiente favordvel as propostas de açOes e thtervençôes. 

Isto d, este propOsito será 0 norte guia da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo, já que este PDTur ë o inicio 
de tudo. Quanto mais coletas e diagnósticos os futuros pianos tiverem dispostos, major sera o investimento de 
urn futuro prOspero na pasta do Turismo. 
As etapas rnetodoiógicas pan elaboraçao do prOximo PDTur, mas ja baseado neste, referern-se, basicarnente a: 

MOdulo 01 - Covernança no Turismo 

Visando fortalecer o dialogo entre a Gestäo Municipal, membros do COMTUJARD e envoividos da sociedade 
civil e do trade turistico, serao trabalhados conteádos técnicos e estratégias que estimulern o diáiogo por mein da 
escuta corno ferramenta de cornunicação e cornpreensão de participantes, agentes turisticos e popuiaçao, 
favorecendo as conexöes necessárias a construçao da rede de relaçOes do desenvoiviinento local do Turismo. 
Serào elas: 

INvESTIGAçA0 APRECIATIVA 

Formaçao, preparaço e execução de uma equipe, aiinhada a organizaçOes e Poder Püblico, para obter resuitados 
superiores. E urna metodologia diferenciada e que traM inovaçOes para utilizar-se em processos de 
desenvolvimento organizacional, planejamento estratégico e gestão de mudanças para a pasta do Turismo. 

CONCEITOS DE DESENVOLVIMENTO LOCAL E REDES SOCIATS 

Seth uma força organizada de forma igualitaria e democrática, onde as pessoas vão se encontrar para debates e 
dialogos, Para que juntas possarn construir pactos, proj etos e investimentos, realizando meihorias de vida e 
desenvolvimento do territOrio municipal. 

MAPEAMENTO DE STAKEHOLDERS 

Seth urn foco no comportamento estratégico proferido pelo grope, de govemança constituido (seja o 
COMTUJARD, ou terceiros contratados), ligado ao desenvolvimento do Turisrno de Jardinópoiis e Jurucé, para 
a identificaçao dos agentes necessários Para implantar pianos, programas, projetos, açOes ou iniciativas no 
contexto local e regional e manter as diversas partes envolvidas e satisfeitas, partindo da avaliação de sons 
interesses, riscos e viabilidade - resultados que serão aphcados ao prOximo PDTur. 

Médulo 02 - Diagnostico da Atividade 'Iliristica 

Principais focos: 

a) Desenvolver estratégias, prthcipahnente de levantarnento de informaçOes, aplicando pesquisas primárias 
e secundárias; 

b) Utilizaçao, para reaiizaço do inventário, de questionarios eiaborados a partir de modelos sugeridos pela 
Secretaria do Turismo do Estado de Sao Paulo; 

c) Identiflcação coletiva dos potenciais, das necessidades, Poulos fortes, traces, oportunidades e probiemas 
referentes ac ,  turisrno do municipio, por mein da realizaçao de estudos diagnosticados na anáhse da 
oferta e demanda turistica, principalmente pela reahzaçao de questiondrios quantitativos e qualitativos e 
mapas iconograficos, corn a intenção de entender os cenários atuais do turisrno no local pQr meio de 
investigacOes participativas da realidade turistica afim de proper sugestöes de meihoria; 

d) LJtilizaçao da Metodologia de Hierarquizaçäo, utilizada pela OMT (Organização Mundial do Turismo), 
Para avaliar a importância de cada atrativo; 

e) A urgente elaboração de urn roteiro em JardinOpolis e Jurucê - an menos rudimentar; 
Constituição de Grupo de Trabaiho responsável para a organização das informaçoes coletadas, 
digitação, atualização e rnontagem do próximo PDTur de Jardinópolis. 
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MOduIo 03 - Elaboraçao de Diretrizes para o Turismo (Prognósticos) 

Precisarn ser realizadas açOes para impiernentaçao do Piano Diretor de Turismo que agiutinarao as anAlises do 
diagnOstico, visao de flaturo e vocação, para gerar oportunidades de desenvoivimento do Turismo, sempre 
apoiado corn estudos de casos dos prognOsticos. 

No houve urn diagnOstico aproflindado ainda para ievantar dados o suficiente para urn PDTur cornpiexo. 
Porérn, este primeiro piano é justarnente organizar-se burocraticarnente para que o rnunicipio tenha o beneflcio e 
tempo habiI de fazer o levantarnento completo e preciso, corroborando Os ja conhecidos problernas da cidade em 
relaçao an Turismo, e, assirn, angariar e transformar soiuçoes para meihoria, desenvolvirnento e progresso da 
Pasta de Turismo. 

MOdulo 04 - Desenvolyimento de Roteiros TurIsticos Institucionais 

As rotas citadas no corneço do docurnento, no item 1-2- Caracteristicas turislicas tie Jardinópolis e Jurucd, sâo 
eixos voitados para o desenvolvimento de roteiros turisticos a partir da defiilçao e avahaçfIo dos atrativos. 

Urn trabaiho corn equipes profissionais, sornada a agentes turisticos locals, corn a COMTUJARD e a Secretaria 
Municipal de Cultura e Turismo de Jardinópohs tambern deverá ser idealizada de hoje ern diante, mesrno que 
haja predefiniçOes de anos a frente ern PDTur que virao. 

Móduio 5 - Elaboraçao de urn Piano de AçAo do Turismo 

Etapa que definfrá e priorizarâ das açOes especificas de cada macro prognOstico definido, organizadas nurn 
cronograrna de trabaiho. AçOes que deverao ser estudadas, principalindnte corn as atualizadas tendéncias de 
mercado para novas negOcios no segmento turistico. A partir dessas novas ideias, devern ser listados as 
prograrnas e projetos importantes na concretizaço dos macros prognósticos, classificados para realizaçao dos 
mesmos ern: curto (ate 03 anos); médio (ate 05 anos); e iongo (ate 10 anos) prazos. 

o Plano de Açao devera ser apresentado, anahsado e vandado par representantes do rnunicipio convidados, 
especialmente, durante a realizaçao do Primeiro Workshop de Turisrno em Jardthopohs 

DIAGNOSTLCOS E ANALISES 

2.1- Inventário 

De acordo corn a INVTUR, o Inventário da Oferta Turf stica consiste no levantamento, identiflcaçao e registro 
dos atrativos turfsticos, dos serviços e equiparnentos turisticos e da infraestrutura de apoio ao turisrno corno 
instrumento base de inforrnaçOes para fins de pianejarnento, gesto e promoçäo da atividade turistica, 
possibilitando a defhiçào de prioridades para as recursos disponiveis e o incentivo ao turismo sustentável. 

Corn a reaiizaçao do Thventãrio, e possfvei fazer urn levantarnento da thfraestrutura do rnunicipio e de seas 
atrativos turisticos. E importantissima essa análise para que se identifique toda a estrutura que pode ser utilizada 
para fins turisticos. A partir do Inventario, C possivel embasar as açôes de planejarnento, gestäo, promoço e 
incentivo a comercializaçao do turismo a partir da adoçâo de urna metodoiogia-padro para inventariar a oferta 
turistica no pals. 

o banco de dados gerado a partir do inventário C de flindarnental importância para manter o acompanhamento do 
desenvolvimento dos atrativos turisticos, atuaiizar as inforrnaçoes, ter essas inforrnaçoes a disposiço dos turistas 
e da populacâo e ter esses dados basicos como uma base sOlida para a criaçao de diretrizes. 

2.2- Detalhes do Inventário 

2.2.1 - Museu e Casa da Cultura 'Dr. Paulo Portugal"  

Inaugurado no dia 26 de julio de 1985 no antigo prCdio da subestaçao da força e iuz, construçâo de 1911, o 
rnuseu guarda todo o acervo histOrico da cidade corn fotos e objetos, no local tarnbdrn sâo realizados cursos de 
rniisica e artesanato. 
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2.2.2- Bares e restaurantes e sirnilares 

01- PEIXIN}IO BAR 
Rua Getülio Vargas, 746 (16 3763-0100) 
Especializado em porçôes e peixes, abrindo diariamente também para ahnoços. Possui urn grande espaço para 
eventos, onde foi, nos anos 90, o ponto de encontro da juventude jardinopolense corn a boate Fish Dance. Os 
pratos principals so porçao de surubirn e joelho de porco. 

02-TIM DO LELE LANCHIES 
Praçallossa SenhoraAparecida s/n (16 3663-3366) 
Lanchonete mOvel corn mais de 20 anos de tradiçao, corn diversas fihiais em Ribefrâo Preto e Sertäozinho, tendo 
urn variado cardápio em lunches, destacando os farnosos cachorros-quentes prensados. 

03 - SESTARI LANCHES 
Rita Garotti, 115 (16 3663-6567) 
O estabelecirnento corn 16 anos de fundaçao serve variados tipos de porçOes e lanches. As mesas ficarn 
espaihadas em urna praça, tornando-se ideal para os dias quentes Tem corno carro chefe o quibe recheado. 

04- ARMAZEM DO GIJERINO 
Rua Coronel Clernentino, 1039 (16 3763-0312) 
Fundado cm 1944 d o estabelecirnento mais tradicional de Jardinópolis, era all no seu balcao que o compositor 
Judo Pacifier tornava sua cachaça quando estava na regiao. Mantém ate hoje o estilo armazém corn prateleiras 
lotadas dos mais diversos produtos. A tradiçao da casa 6 o codeguim e o chouriço. 

05 -PEIXEE CIA 
Av. Prof Newton Reis, s/n (16 3663-5333) 
O local une pescaria e gastronornia, sendo urna referenda do "pesque e pague" da regiäo de Ribeirao Preto. 
Conta corn duas represas para pescaria e urn ample, restaurante. 0 prato principal é Tilapia a parmegiana. 

6- JIKAN RESTAIJRANTE ORIENTAL 
Av. Pref. Newton Reis, 570 (16 3663-9298) 
Restaurante especializado em comidajaponesa. Os Hot Rolls 6 a porçao mais pedida. 

7- BAR PONTO DE ENCONTRO 
Rua Coronel José Theodoro, 229 
Fundado em 1978 6 a rnais tradicional salgaderia da cidade mais conhecido como bar do Demá. A coxinha de 
frango 6 o carro chefe do local. Uma curiosidade 6 quo durante a quaresma, 6 produzida a coxinha de merluza. 

8- BAR DO SOARES 
Av. Pref. Newton Reis, 1111 (16 3663-6562) 
Aqui C feito o melhor torresmo da regio, podendo consurnir no local on levar os alirnentos pra casa. 

09 -SORVETERIADO TANA 
Praçallossa SethoraAparecida, 54 (16 3763-0090) 
Fundada em 1952 é a sorveteria mais Iradicional da cidade. Alem dos sorvetes artesanais, o local é conhecido 
pelo cane e queijo, a vacapreta e o suco de laranja corn sorvete. 

10 -JARDIMDOAçAI 
Av. Pref. Newton Reis, 811 (16 99239-1030) 
O local oferece sorvete de açaf artesanal onde o cliente mesmo se serve, complernentando com uma variedade de 
opçOes. Ha tambCrn caldos e fondues. 

11- FRANGOLTNO CHOPERIA 
Av. Visconde do Rio Branco, 308 (16 3663-6996) 
O local serve uma variada opçâo de porçOes e caldos. Destaque para a porçao com iscas de frango e batata frita. 

12- PONTO FINAL RESTAURANTE 
Rua José Bonifácio, 241 (16 3763-2588) 
0 restaurante abre sornente para alrnoço, oferecendo cornida self-service on por peso. Tradicional na cidade. 
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13- CHOPI} RESTAURANTE 
Rua Coronet José Theodore, 213 (16 3763-1898) 
Aberto diariamente para alrnoço, corn grande variedade de saladas e pratos quentes. 

14- RESTAURANTE OLE 
Rua Silva Jardim, 491 (16 3763-0383) 
Corn mais de 40 anos de tradiço, o restaurante de dia serve almoço e a noite porçOes e larches. 

15- VABANDA RESTAURANTE 
Ay. Pref. Newton Reis, 1296 (16 3663-4999) 
Ha o serviço de alrnoço, no entanto seu ponto mais forte é o farnoso happy hour corn porçOes. Sua localizaçao 6 
bastante agradável em dos pontos mais inovirnentado da cidade. 

16- BETUS BAR RESTAURANTE 
Av. Pref. Newton Reis, 571 (16 3663-9294) 
Serve refeiçOes e grande variedade de porçOes. 0 bife a parmegiana 6 o prato mais pedido. 

17- CUCA LANCHE 
Praça So Pedro, 75 - Jurucé (16 3693-1275) 
Cornida caipira servido de modo rüstico corn mesas espalhadas pela praça e estabelecimento. 

18- BAR DA TIGRINI-JA 
Rua Antonio Tavela, s/n - Jurucé (16 3693-1393) 
Restaurante especializado em cornida caipira, foi o pioneiro da gastronomia rural no distrito de Jurucé, sendo 
referenda regional de Ribeiro Preto. 

19- DU PIRU BARE POROES 
Rua Getálio Vargas, 561 (16 3663-0095) 
Grande variedade de porçOes e local corn másica an vivo. 

20- ALAMEDA 21 BARE PETISCARIA 
Rua Sao Sebastiao, 34 (16 3693-1506) 
Serve lanches e porçôes. Nos fins de semana tarnbdm tern rnüsica ao vivo. 

21- PRIMUS 1-JAMBURGUERIA 
Av. Pref. Newton Reis, 1140 (16 3663-6980) 
0 pioneiro na cidade em hamburgueria gourmet e lanches artesanais. 0 Boquinha de anjo 6 o destaque da casa. 

22- CASCATA PIZZARIA 
Av. Pref Newton Reis, 1110 (16 3763-0027) 
Franquia da pizzaria corn suas tradicionais pizzas e rnacarrâo ao vivo. 

23 - MANGO JAMBO 
Praçallossa SenhoraAparecida, 193 (16 3663-7990) 
Sorveteria corn mais de 20 de fradiçào na cidade. 

24- PALACIO DOS SORVETES 
Rua Ainérico Salles, 508 e Rua Yocio Kthsui e Yassuki Inada, 558 (16 3663-4880) 
Duas casas na cidade corn grande variedade de sabores de sorvete além de bolos e bebidas quentes. 

25- ESTAcAO  BAR JURUCE 
RodoviariaAristofanes Corréa, s/n - Jurucê (16 99390-5585) 
0 bar ftrnciona na antiga estaçâo ferroviária de Jurucé, hoje rodoviaria, servindo os rnais diversos salgados. Tern 
come prato principal o torresmo. 

26- ARMAZEM JURUCE 
Rua Miguel Destito, 105 - Jurucô (16 99293-5863) 
0 antigo armazérn em frente a rodoviária de JurucC se tornou am restaurante, rnantendo come decoraçao objetos 
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amigos. 0 local faz eventos temáticos corno dia da feijotda, cornida de boteco, entre outros diversos pratos. 

27- BARUK BAR 
Rua Domiciano Alves de Resende, 465 (16 3663-5250) 
Localizado na casa que pertenceu ao flindador da cid.ade Dorniciano Alves de Resende, o Bank é urn pub que 
alern de oferecer cervejas artesanais e shows, prornove debates e palestras dos mais variados temas ao pUblico 
jovem. 

28- SARANDY MUSIC BAR 
Rua Pedro Targa, 593 - JuneO (16 98197-6800) 
A casa tern urn design rüstieo corn vários ambientes em urn so. A cada dia urna atraçäo musical diferente dos 
rnais yariados estilos 

29 -ASSAFRITO SALGADERIA 
Rua Coronel José Theodoro, 510 (16 3663-4508) 
Diversidade em salgados, sucos e vitanjinas, corn preços populates. 

30- PANIFICADORAMODERNA 
Praça Nossa SenhoraAparecida, 37 (16 3763-0155) 
Uma das rnais tradicionais padarias da cidade, conhecida por seus doces sendo o Pudim de Rolha o mais famoso 
do local. 

31 - PADARIA DO RUBII$HO 
Rua Rui Barbosa, 390 (16 3663-5697) 
Referencia em doces, a padaria tern no pudirn, ern seus bolos diferentes e no brigadeiro os pontos altos da casa. 

32- GUGA'S PANIFICADORA E CONFEITARTA 
Rua Joo Mariotti, 1294 (16 3663-8494) 
A qualquer hora do dia d possivel notar a lila no Guga's, dentre todos os seus sucessos de vendas. 0 No de Dodo 
é a marca do local. 

33- CANTINA DA TIA INES 
Rua Carlos Costacurta, 05 (16 3663-3552) 
Aberto diariamente para almoço, a preços populares. 

34- MEGABOM PIZZARIA 
RuaAmérico Salles, 565 (16 3663-5855) 
Além de variedades de pizzas, a casa tambérn oferece esfihas abertas. 

35-AUTO P0510 MATRIZ 
RuaAtnérico Salles, 512 (16 3663-5970) 
A loja de conveniéncia do posto de combustivel se tornou urn ponto de encontro para tomar café e bate-papo. Os 
doces e päes que säo feitos all fazern o sucesso do estabelecimento. 

36- P0510 rNICIAL 
Av. Pref. Newton Reis, 1095 (16 3663-3338) 
0 local se tonou ponto de encontro para a juventude de JardinOpolis nas unites dos fins de semana, 
principahnente para encontros de carros. 

37-POSTODALAPA 
Av. Belarmino Pereira de Oliveira, 565 (16 3663-2216) 
A loja de conveniéncia do posto ja tern o seu carro chefe, o $o de queijo recheado corn 04 queijos. 

38- E5TAcAO DO ESPETO 
Av. Belarmino Pereira de Oliveira, 324 
Alérn dos espetinhos de qualidade, em dias trio, a casa serve caldos também. 

39- RESTAURANTE SALATA 
Rua GetOlio Vargas, 640 (16 3663-3511) 
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Restaurante anexo ao hotel, urn dos poucos que serve junta come self-service. 

40-HOT SUSHI 
Rua Coronel José Theodore, 251 (16 3663-3805) 
Restaurante de comidajaponesa. 0 ternaki é o math pedido do local. 

41 - FARItICA DO ESPETO 
Av. Juscelino Kubitschek, 281 (16 3663-4741) 
Grande variedade de espetinhos. 0 local flea 6 especialmente procurado em dias de jogos de ftitebol e 
competiçôes de vale-tudo. 

42- ITNOVANUTRI 
Rua Jorge Saquy, 330 (16 3663-6696) 
0 restaurante flea no distrito industrial da cidade e atende principalmente os funcionários e fornecedores das 
empresas instaladas au. 

43- MARCIA LANCHES 
Praça Nossa SenhoraAparecida, 02 (16 99195-0980) 
Loealizado em urn dos qulosques na praça central da cidade, corn grande variedade de larches. 

44- PASTEL  CIA 
Praçallossa SenhoraAparecida s/n (trailer 163663-4313) 
0 trailer dos pastéis flea na praça central da cidade corn cardápio variado do salgado. 

45- LIGEIRINHO LANCI-IES 
Praça Joao Guimarâes s/n (onibus 163763-2692) 
A lanchonete instalada dentro de urn ônibus de 1982 estaciona todos os dias na praça da rodoviaria desde 2001. 

46- COCOTATJRUS BURGER 
(16 99390-6696) 
Pioneiro dos food truck na cidade, especialidade SO os lanches gourrnet, geralmente flea estacionado na Av. 
Newton Reis. 

47- TOMODATY 1S SUSHI BAR 
Av. Belarmino Pereira de Oliveira, 196 (16 3763-0674) 
Restaurante de comida japonesa, tradicionalmente pan encornendas, mas também atendendo a clientela 
fidelizada no prOprio local. 

48- VEROL ALIMENTAcA0 
Av. Belarmino Pereira de Oliveira, 324 (16 3763-0160) 
0 frango assado rnais conhecido da cidade. Enquanto 
cliente sernpre tern degustaçao de chopes a disposiflo. 

ha a espera nas longas filas para cornprar 0 frango, 0 

49- MARMITARJA SOLDADOS DE CRISTO 
Rua Aziz Rassi, 107 (16 99302-7370) 
A ONG Soldados de Cristo prepara refeiçOes a preço de RS 5,00 para ajudar nas despesas, devido a qualidade da 
cornida e ao preço o local vive cheio. 

50- NCANHADO ZE 
Rua Pedro Targa, 440- JurucO (16 3693-1145) 
Churrascaria e choperia sempre corn mUsica an vivo. 

2.2.3 -  Casaroes historicos 

01 - CASADE CLAUDIONORDIB 
Av. Visconde do Rio Branco, 439 

02- CASA DE AMALJA COSTACURTA CORAZZA 
Rua Sete de Seternbro corn Rua Rui Barbosa 
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3- CASA DE FRANCISCO YOSHINORI KINSUI 
Rua Lincoln Guimaraes corn Rua Sete de Setembro 

4- CASADE JOSE COSTA 
Rua Coronel Clementirto, 39 

5- CASADE ToAD NASSER 
Rua Rui Barbosa, 567 

6- CASA DE FRANCISCO MAZZEI 
Rua Getülio Vargas corn Rua Coronel Clernentino 

7- CASA DE LENT TORRACA 
Rua Visconde do Rio Branco, 07 

8- CASADE EUCLIDES MAZZO 
Rua Treze de main corn Rua Tonico Said 

9- CASA DE LIGIA GUIMARAES 
Rua Domiciano Alves de Rezende corn Rim Silva Jardim 

10- CASA DE AMELIA PACIENCIA MACEDO 
Rua Americo Salles, 527 

11 - CASA DE EURICO REZENDE 
Rua Rul Barbosa, 756 

2.2.4- Hospedagem 

1- JARDIM PARK HOTEL 
Rua Senador Joaquim Miguel, 968 (16 3663-8800) 
O hotel possui 40 apartarnentos. 

2- HOTEL GREEN VILLAGE 
Rod. Anhanguera km 328 (16 3663-6030) 
0 hotel possui 23 apartarnentos. 

3- FRAN PALACE HOTEL 
As'. Pref. Newton reis, 960 (16 3663-3507) 
Possui 20 apartamentos. 

4- SALATA HOTEL 
Rua GetUlio Vargas, 670 (16 3663-3511) 
O hotel possui 65 apartarnentos. 

05-MOTEL AQUARIUS 
Rod. Cândido Portinari km 324- Jurucê (163693-1319) 
O motel possui 21 suites. 

2.2.5- Monumentos 

01 - DISCO VOADOR 
Urn dos monurnentos mais conhecido da cidade foi inaugurado em 1967 pelo prefeito Newton Reis. Sua crença 
era que na morte do ser humane, o mesmo iria para outro planeta. Está localizado entre as avenidas Pequena do 
Nascimento e Belarmino Pereira de Oliveira. 

02- MONUMENTO AOS COLOWZADORES E PIONEIROS 
Conhecido por "estátuas", 0 monumento 6 urna obra do artistaAdelio Sarro, inaugurado em 1996, localizado na 
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Rodovia Arthur Costacurta. Cada personagern da estdtua coma a histOria de Jardinopolis, de maneira 
representativa. 

3- MONIJMENTO AO SENHOR BOM JESUS DA LAPA - PEQUENA DO NASCIMENTO 
Inaugurado no dia 27 de juiho de 1998, dia do centenário da cidade, Iocalizado nn rotatória da Ay. Pequena do 
Nascimento. 

4- MONUMENTO DO CRISTO REDENTOR 
Inaugurada em 06 dejaneiro de 1984, localizado entre as avenidas Belarmino Pereira de Oliveira e Prof Newton 
Reis. 

5- NOSSA SENHORAAPARECJDA 
Inaugurada em 1988, flea em frente a igreja Nossa Senhora Aparecida na Praça de mesmo nome, mas tambern 
conhecida como Praça Matriz. 

6- OBELISCO 
Hornenagem an centenário da Independéncia do Brasil, inaugurado em 07 de setembro 1922, Iocalizado in Praça 
Coronel Joo Guirnares. 

7- CRUZEIRO 
Marca a passagem dos missionaries redentoristas na cidade, inaugurado em 28 de abril de 1940. Flea na Rua 
Amërico Salles corn Rua Saidanha Marinho. 

8- ROMANO GAROTTI 
Busto do pionefro da indüstria de calcados, loeali2ado na ma Coronel José Teodoro corn a Av. pref. Newton Reis. 
Está em frente a antiga fabrica de botinas Garotti, inaugurado em 27 de Julio de 1998. 

9- SAO PEDRO 
Padroeiro de Juruce, foi inaugurado em 1996 e flea na rotatOria da entrada do distrito. 

10- MEMORIAL DO ROMEIRO 
Inaugurado em 27 de juiho de 2016 6 uma homenagern a todos us romeiros do Senhor Born Jesus da Lapa, flea 
entre as avenidas Pequena do Nascimento e Belannino Pereira de Oliveira. 

11 - SANTA CECILIA 
Obra do arquiteto Francisco Mazzei in ddcada de 1910. 
Praça Manuel Antonio Dias na entrada do Mason e Casa da Cuitura Dr. Paulo Portugal 

12- LARGO DA INTEGRAAO 
Obra que celebra a dernoliçào da estrada "Curva da Matte", inaugurada em 27 de julio de 1979, obra da empresa 
de Tu' Said, localizada entre as Avenidas Visconde do Rio Branco e Prof Newton Reis. 

13- ROTATORIA ROMANO GAROTTI 
Inaugurado em 13 dejulho de 1996 fleaAv. Pref. Newton Reis corn Rua Coronel José Theodore 

14- MANGUEIRA DA LAPA 
Mesrno nao sendo urn rnonurnento constmido pelo hornern, a mangueira da Lapa 6 urn simbolo da cidade e ponto 
de encontro durante a testa do paclroeiro. Centenária, 6 utna das antigas árvores da fruta que nos simboliza, 
locallzada no Santuário do Senhor Born Jesus da Lapa. 

2.2.6- EstaçOes ferroviárias 

1- ESTAçAO VISCONDE PARNAIBA 
Fazenda Parnaiba (Coordenadas 21'01 '45"S 47°42'27"W) 
Inaugurada em 03 de outubro de 1886 per D. Pedro If quando Jardinopolis ainda era comarca de Batatais. 
Atualmente estd abandonada. 

2- ESTAçAO nJRUCE (SARANDI) 
Rua Pedro Targa, 593 - Juracé 
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Inaugurada em 05 de setembro de 1894. Atualmente funciona corno rodoviaria e tern tambdm urn bar e agenda 
dos Correios. 

3- ESTAçA0 JARDINOPOLIS 
Praça Ce!. Joo Guimaites, s/n 
Inaugurada em 01 de agosto de 1899. Atualmente é a Câmara Municipal e rodoviaria (foi modificada do projeto 
original). 

4- EsTAcAo ENTRONCAMENTO 
Localizada a 10 quilOmetros de estrada de terra a partir do km 324 da Rodovia Cândido Portinari. Inaugurada em 
01 dejunho de 1900. Atualmente está abandonada. 

5- EsTAçAO CRESCTUMA 
Fazenda Cricidma (Coordenadas 20°57' 19.1 9"S 47 048'42.80"W) 
Jnaugurada em 01 dejunho de 1900. Atualmente está abandonada. 

6- E5TAçA0 JARDINOPOLIS NOVA 
Margem Leste da Rodovia Anhanguera, km 330. 
Inaugurada em 10 de maio de 1979. Atualmente está abandonada. 

2.2.7- Prtdios histOricos 

01 - ESCOLA ESTADUAL AMERICO SALLES OLIVEIRA 
Rua Sete de Setembro, 121 
Prirneira escola da cidade, o prédio e de 1908. 

2- ESCOLA ESTADUAL PROF. PLINIO BERARDO 
Run Dorniciano Alves de Rezende, 667 
A inauguraço do predio é 1959. 

3- FORUM OCTAVIO DE ALMEIDA GUIMARAES 
Praça Dr. Mario Lins, s/n 
Prddio de 1972. 

4- LAR SAO VICENTE DE PAULA 
Praça Dr. Mario Lins, 67 
Fundado em 1934 por Padre Mime Nogueira 

5- COLECTO SAGRADO coRAcAo  DE JESUS 
Praça Dr. Mario Lins, 150 
O local hoje d a Paço Municipal (prefeitura). 0 prddio 6 de 1914. 

6- SANTA CASA DE MISERJCORDIA 
Praça Dr. Mario Lins, 147 
PrOdio de 1920. Atualmente se encontra abandonado. 

07-CASAPAROQUIAL 
Rua Silva Jardlin, 258 
O local é a casa do pároco da IgrejalNossa SenhoraAparecida. 0 prëdio de 1941 

8- THEATRO APOLLO 
Praça Nossa Senhora Aparecida, 26 
Jnaugurado em 1912, hoje o local 6 uma loja de eletrodomdsticos. 

9- CASA DA CRIANA 
Rua Saldanha Marinho, 507 
Sede da Associaço Casa da Criança de Jardinopolis, teve sua constnçao iniciada em 1965. 

10- FABRICA DE CHAPEUS 
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Rua Euclides Berardo, 172 
Projeto do arquiteto italiano Francesco Mazzei fbi inaugurado em 1926. Hoje no local flinciona urn 
supermercado. 

11 - CASA ECONOMICA RUFINO LEIRA 
Rua Coronel José Theodoro, 128 
o prédlo da decada de 20 que estA abandonado. 

12-SERIB 
Rua Silva Jardim, 547 
O principal clube da cidade teve sua sede inaugurada em 1967 como ItFrate1aa  Italiana". Depois que o prédio 
original de 1909 foi deniolido, o clube encerrou as atividades nos anos 2000, foi a leilao e hoje se encontra 
abandonado. 

13 - ROTARY CLUB DE JARDINOPOLIS 
Rua Coronel José Theodoro, 698 
A sede rotariana foi inaugurada em 18 de dezembro de 1976. 

2.2.8- Teniplos religiosos 

1- IGRflANOSSA SENHORAAPA.RECJDA 
Praça Nossa SenhoraAparecida (Igreja Catolica, construço de 1926.) 

2- SANTLJARIO DO SENT-bR BOM JESUS DA LAPA 
Av. Pequena do Nascimento, 15 (Igreja CatOlica, capela construida em 1920.) 

3- IGREJA SAO SEBASTIÃO 
Rua Carlos Saran, 75 (Igreja catOlica) 

4- IGREJA NOSSA SENHORA DE FATIMA 
Rua Dr. Jorge Nogueira Gaia, 34 (Igreja CatOlica) 

5- JGREJA SAO PEDRO 
Praça So Pedro, 43 - Jurucé (Igreja CatOlica) 

6- CAPELA DE SAO ROQUB 
Rua Jrineu Berardo s/n (Igreja CatOlica, construçâo de 1927) 

7- IGREJA BATISTA 
Rua Carlos Costacurta, 321 

8- SALÃO DO REINO TESTEMUNHAS DE JEOVA 
Rua José Bertini, 220 

9- IGREJA PRESBITERIANA 
Av. Pref. Newton Reis, 1668 

10- IGREJA DO EVANGELHO QUADRANGULAR 
Rua Maria Estela de Almeida Pereira, 97 

11- CONGREGAcAO CRJSTA DO BRASIL 
Av. Pref. Newton Reis, 871 

12- IGREJA UNIVERSAL DO REINO DE DEUS 
Rua Sao Sebastiäo, 774 

13- IGREJA MJJNDJAL DO PODER DE DEUS 
Rua Silva Jardim, 562 
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14- TENDA ESPIRITA DE UMBANDA PAl ARRUDA 
Rua GetUllo Vargas, 799 

15- TENDA DE UMBANDA PAl BENEDITO 
Rua AntOnio Pereira, s/n 

16- SOCIEDADE ESPIRITA DR. BEZERRA DE MENEZES 
Rua Américo Sal les, 220 

17- CASA ESPIRITA TERRA DE ISMAEL 
Rodovia José Riul, km 02 - Juruce (0 local e referenda em rernedios naturals) 

18- IGREJAADVENTISTADO SETIMO DIA 
Praça da Amizade, 30 

19- IGREJAASSEMBLEIA DE DEUS 
Av. Belarniino Pereira de Oliveira, 146 

20- IGREJA DO AVIVAMENTO SHEKINAII 
Rua Domingos Lico, 745 

2.2.9- Moradores ilustres, jardinopolense famosos e artistas da cidade 

01 - RUBENS FRANCISCO LUCHETTI 
Escritor e roteirista, conhecido mundiahnente como mestre do Pulp Fiction, é roteirista dos grandes sucessos de 
José Mojica Marins e é morador de Jardinopolis 

2- BIDINHO 
Trompetista de renome da MPB, gravou corn todos os grandes mtsicos do pals e é morador em JardinOpolis. 

3- GILDAMONTANS 
Acordeonista corn mais de 30 anos de carreira e é moradora de JurucC 

4- CESAR AUGUSTO 
Cantor e compositor, urn dos maiores hitmakers e produtor dos principais nomes da mUsica sertaneja e é natural 
de Jardinópolis 

5- SILVIA MASSARI 
Atriz e cantora, fez diversas novelas na TV Globo, alem de peças de teatro é natural de JardinOpolis 

6- NILZA MONTEIRO 
Modelo e atriz, foi capa da revista Playboy, morou boa pane da infncia e juventude em JardinOpolis. 

07-PAULO ALVES 
Design, trabalhou corn Lina Ho Bardi na farnosa "Casa de Vidro". E autor de casas de artistas corno do cantor 
Nando Reis. Natural de JardinOpolis. 

8- VASCO PEREIRA DE OLIVEIRA 
Escritor, vencedor do prêmio Off Flip e Prérnio Ribeirâo de Literatura. Natural e rnorador de JardinOpolis. 

9- RICARDO LIMA 
Poeta conhecido nacionalmente. Autor de 06 livros e natural de JardinOpolis. 

10- 1-JAROLDO BARBOSA FILHO 
Poeta e jomalista, autor de nave livros, membro da Uniao Brasileira de Escritores e natural de JardinOpolis. 

11-MARIO JORGE JORDAO 
Pintor, realizou no Palace Hotel em Ribeiro Preto a exposicâo "Escrevendo corn pincéis" e é natural e morador 
de Jardinopolis. 
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12- JAIRANTONTO GALDINO DA SILVA 
Pintor, autor da tela "0 ciñme" prerniado na Sernana de Portthari. E natural e morador de JardinOpolis 

13- GUILHERMEA. B. C. ISHIE 
Musicologo e produtor de artes a entretenirnento; Autor de trilhas sonoras, principahnente. Secretário da Cultura 
edo Türisrno de Jardthopolis na gestào de 2017-2020. 

14- .JOAO ZANGRANDI NETO 
Ernpresário, foi responsavel pela vinda da Vaporetto para o Brasil. Hoje d membro do Conselbo Administrativo 
da instituiço de ensino Estácio. Pai do humorista "LO-Lé" que fez sucesso no "Pãnico na TV". 

Is- joAo MARCILIO 
Artista circense, foi vencedor do quacho "Se vira nos 30" do prograrna "Dornthgao do Fausto". Natural e 
morador de JardinOpolis. 

16- KONRADO 
Cantor sertanejo que faz dupla corn Alex e é natural de JardinOpolis. 

17- ELlA S JABUR (IN MEMORIAN) 
Cantor, compositor e poeta, a autor da müsica "Cançao para ninar men narnorado", sucesso na voz de Fafa de 
Belérn, era natural e morador de JardinOpolis. 

18- NECO ROSSETO (IN MEMORLAN) 
Multiartista, Neco era pintor, escultor e compositor, autor da tela "SOplica Cearense" vencedora do prêrnio 
SUTACO, referéncia cultural da cidade corn norne a semana cultural que ocorre ern setembro, era natural e 
morador de JardinOpolis. 

2.2.10- Praças esportivas 

01 - CENTRO ESPORTIVO NEWTON REIS 
As'. Pref. Newton Reis, s/n (16 3690-2993) 
Area péblica corn quadra poliesportiva, campo de flitebol, campo de areia e carnpo de maiha. 

02-TATE CLUBE 
Rodovia Cândido Portinari km 321 (16 3443-1191) 
Clube privado corn piscinas, quadras poliesportivas, quadras de ténis de saibro, campos de futebol. 

3- TIARAS MANOEL LEAO 
Rodovia Cndido Portinari km 327 (16 98219-0004) 
0 local é privado, oferece hipisrno, equoterapia, restaurante e "fazendinha". 

4- QUADRA DO CENTRO DE CONVIVENCIA DO IDOSO 
Rua Prudente de Moraes, 177 (16 3663-7799) 
Espaço publico corn quadra poliesportiva. 

5- PISTA DE SKATE E ESPORTES RADICAlS VEREADOR ALBERTO RD4ALDT 
As'. Belarniino Pereira de Oliveira corn Av. Pref. Newton Reis 
Pista péblica para skates e patins. 

6- ARENA DE RODETO SEGISFREDO PEGORARO 
Anexo ao Centro Esportivo Newton Reis 
Espaço péblico para rnontarias e rodeio. 

7- AVENIDA NEWTON REIS 
Desde sua inauguraçào no final dos anos 80, os seis quilomefros que circundarn o centro da cidade so local da 
prática de carninhada, corrida e bicicleta - seja pela manhà on no final da tarde, o local é urn atrativo para Os 
praticantes de atividades esportivas. 
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8- QUADRA DO NEC 
Rua Lincoln Guimaites, 85 (16 3663-5400) 
Quadra poliesportiva privada. 

9- QUADRA DO OBJETIVO 
Rua Senador Joaquim Miguel, 1040 (16 3663-3355) 
Quadra poliesportiva privada. 

10- QUADRA DO CHUPETA 
Rua Maria Inés de Paula Lice, 61 (16 3663-3043) 
Quadra privada de fhtebol society 

11 -QUADRADO PAlM 
RuaAntOnio Donato, 25 (16 3663-4171) 
Quadras privadas de futebol society. 

12-ACADEMIA ESTAçAO SAUDE 
Rua Americo Salles, 349 (16 3763-1540) 
Academia privada. 

13- MOVIMENTUS ACADEMIA 
Av. Pref. Newton Reis, 1570 (16 3663-9000) 
Academia privada. 

14- MADE IN JAPAN ACADEMIA 
Ay. Pref. Newton Reis, 2771 (16 99381-2459) 
Academia privada. 

15- GYNASIUM ACADEMIA 
Ay. Pequena do Nascimento, 184 
Academia privada. 

16- OPAO ACADEMIA 
Ay. Pequena do Nascimento, 82 (16 99159-3838) 
Academia privada. 

17- FUSION FIT ACADEMIA 
Rua Lincoln Guimaraes, 68 (16 3663-8748) 
Academia privada. 

18- CROSS JARDEL 
Av. Quintino Facci, 5926 (16 99358-3256) 
Academia privada de crossflt. 

19 -ACQUANATAcAO B HIDRO 
Ay. Pref. Newton Reis, 1522 (16 3663-5193) 
Piscina privada pan aulas de nataflo e hidroginástica. 

20- QUADRA DE ESPORTES OSVALDO RIUL 
Rua Pedro Albemaz, s/n - Jurucé 
Quadra poliesportiva péblica. 

21 - ESTADIO MUNICIPAL GUERINO RIUL 
Rodovia José Riul s/n - Jurucé 
Estadio de ifitebol publico. 

22- ESTADIO ALEXANDRE JORGE SAQUY 
Rua Coronel Joaquim Pereira Lima, s/n 
Estádio de fiitebol püblico. 
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23- PRAA TADEU PEREIRA LIMA 
Rua Maria Inés de Paula Lice, s/n 
A praça conta corn varies aparelhos de academia ao at livre. 

2.2.11- SugestOes de PafrirnOnios irnaterials 

1- ROMARLA DO SENHOR BOM JESUS DA LAPA 
Tradicionalmente, a partir das 23 horns, do dia 05 de agosto na Igreja Santo Antonio no bairro dos Campos 
Eliseos em Ribeirão Preto, urna multidao começa a enfrentar os 18 quilôrnetros quo separarn 0 local ate o 
Santuário do Senhor Born Jesus da Lapa em Jardthópolis. Ao entrar na estrada de terra, várias barracas 
distribuern bolos, café e água come forma de agradecerem pelas graças alcançadas. A chegada d sempre recebida 
corn uma missa realizada de hora em hora, corneçando as 02:30 da manha e se estendendo por todo o dia 06 de 
agosto em que se cornemora o dia do Born Jesus. 

2- PROCJSSAO DO SENiOR BOM JESUS DA LAPA 
A procissäo do Senhor Born Jesus da Lapa 6 cercada de tradiçOes, iniciando corn a missa sernpre celebrada pelo 
arcebispo. A procissão tern por volta de 50 andares de santos catolicos, sendo o São Benedito como o prirneiro 
pois, segundo a crença popular, assim não trarC chuvas Para atrapaihar a procissão. A chegada do under do 
Senhor Born Jesus é marcada pelo tradicional show pirotecnico, o rnaior realizado na cidade. A procissão atrai 
anualmente mais de 20 mil pessoas todos os anos. 

3- BENçAO DOS VEICULOS 
O dia de São CristOvão, padroeiro dos motoristas 6 comemorado no dia 25 de julho Em todo pals 6 dia de 
abençoar os veiculos, porérn em JardinOpolis a data é transferida para o dia 27 dejulho, dia ern que se cornemora 
o aniversário da cidade. Milhares de motoristas levarn seus carros, motes, caminhöes para a porta do Santuário 
do Senhor Born Jesus da Lapa onde vãrios padres aspergem água benta para abençoar vefculos e condutores. E 
tradiçâo tambérn a doaçào de urn quilo de alirnento que sempre são doados para instituiçOes fllantrOpicas da 
cidade. 

4- ALVORADA DE ANIVERSARTO 
Dia 27 de julho ern Jardinópolis 6 feriado, nias 6 tradição, todos os anos, as 06 da manha, a cidade set acordada 
corn a Alvorada de Aniversário, onde urn trio elëtrico passa pelas ruas da cidade saudando rnais urn aniversário 
de emancipação. 

5- ORQUESTRA DE VIOLAS RIO PARDO 
Fundado ern 2012 pelo violeiro Cãssio Fonseca a Orquestra 6 formada per rnilsicosjardinopolense através de urn 
projeto da Secretaria da Cultura e do Turismo, que se apresentam ern diversas cidades levando a cultura 
sertaneja. Desde 2015 6 selecionada para tocar no Palco Culturando da Festa de Peao de Barretos. 

6- LEILAO DA LAPA 
0 leilão de prendas vivas é urn dos rnais antigos da região, realizado ha 96 anos, o leilao era realizado no Ultimo 
dia da festa no dia 06, hoje 6 realizado no primeiro domingo da festa. 

2.2.12- Festas e Eventos 

01 - FESTA DO SENiOR ibM JESUS DA LAPA 
Major rnanifestação religiosa da região, a Festa da Lapa C realizada desde 1913 e atrai multidoes do dia 28 de 
jutho an din 06 de agosto. Além da parte religiosa, a testa conta corn grandiose parque de diversOes, diversas 
barracas de alirnentação. 

2- TORNEJO DE FUTSAL IIJJqJJtt 
Ha quase 40 anos todo més dejaneiro Moe so sinOnimo de férias escolares, 6 tarnbérn o més do mais tradicional 
do campeonato da cidade, onde dezenas de equipes se enfrentarn todas as noites no Centro Esportivo Newton 
Reis. Times tradicionais corn Uniâo, Boca, Manchester e Cruzeiro tern torcedores cativos e os jogos são o 
assunto de toda roda de amigos ernjaneiro. 

3- FESTA DE SAO PEDRO 
A tradicional festa do padroeiro de Jurucé começa no dltinio firn de sernana de rnaio e vai ate o ültirno tim de 



Sreteitura JItluuicipat be farbinópoIts 
ESTADODESAOPAULO 

JARDINÔPOLIS-SP 
TERRA DA MANGA 

P1e1002-19-fls.31 
sernana dejunho, corn destaque para o dia 29 onde e comemorado o dia de São Pedro e é feriado municipal. 

4- FESTA DOS AMIGOS 
Realizada desde 2001 por iniciativa de urn grupo de amigos, a festa é totalmente beneficente para instituiçOes 
filantropicas da cidade. Realizada no rnês de junho tern os convites esgotados dias antes do evento, onde são 
vendidas comidas tipicas das festasjuninas, realizaçao de bingo e sorteios de brindes 

5- SEMANA CULTURAL NIECO ROSSETO 
Uma semana inteira de atraçOes culturais, müsica, teatro e circo, ern sua grande rnaioria representada por artistas 
da cidade, e a Semana Cultural Neco Rosseto realizada na Praça Nossa Senhora Aparecida na terceira sernana de 
setembro. 

6- FESTA DO PEAO DE BOTADETRO 
Realizada desde 1997, mas Mo de manefra uniforme, a festa ja atraiu dezenas de milhares de pessoas, atraçOes 
como Chitãozinho e XororO, Leonardo, entre outros grandes nomes Sertanejo que já se apresentaram na Arena 
de Rodeio Segisfredo Pegoraro. 

7- DIADO POETA 
Realizada desde 1993, o Dia do Poeta foi idealizado pelo nosso major expoente no assunto, Elias Jabur que então 
vereador foi o autor da lei que criou esse dia. Realizado anualmente, envolve toda a população - de modo 
especial os estudantes. As poesias selecionadas são publicadas ern urn hvro e recitadas no dia do evento. 

E necessário destacar que as festas aciina citadas são grandes acontecimentos na cidade, mas em todo ano 
existem eventos importantes corn o Porco no rolete da Maçonaria, o Leilao da Casa da Criança, Macarronada do 
Rotary, alérn das dezenas quermesses realizadas pelas parOquias da cidade e almoços beneficentes das ONG's. 
Além disso a zona rural de Jurucê e muito requisitada para a realização de festivals de mUsica eletronica e 
eventos esportivos, como por exemplo, sediou por duas vezes a Copa Paulista de Ciclismo (2016-2017). 

2.2.13- Ape tumular 

01 - CEMITERIO MUNICIPAL DE JARDINOPOLIS 
Urn dos cemitérios mais antigos da região já corneçou corn urn "causo" que pode ter inspirado bias Comes on 
novela '0 Bern Amado", onde o prefeito de Sucupira constrói 0 cerniterio rnas ninguém morre para inaugura-lo e 
coube ao destino que o próprio prefeito fosse o primefro, pois em JardinOpolis essa histOria e real. Inaugurado 
em 07 dejulho de 1900 pelo prefeito João Muniz Sapucaia que pouco rnais de urn més depois em 12 de agosto 
fhleceu e foi o primeiro a ser enterrado no cemitérlo. No cemitério vários tuinulos são de mãrmore Carrara e a 
igreja do local tern o teto em forum de disco voador pois o prefeito Newton Reis acreditava que após a morte o 
ser humano é levado para outro planeta. 

02- CEMITERIO MUNICIPAL DE JURUCE 
Inaugurado em 1919 tem aspecto de ceinitdrio abandonado de fUme terror, devido a isso várias histOrias de 
assombraçao no local são contadas por moradores. 

2.2.14- Saüde 

01 - PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL LENT BALAN JACOMINT 
RuaAntônio Elias Said, 100 (16 3690-2600) 

02 - FARMASETE 
Rua Coronet José Theodoro, 555 (16 3663-0707) 

03- FARMACTA ERVA DOCE (FARM CTA HOMEOPATICA) 
Rua Coronel Clementino, 187 (16 3763-0341) 

04- DROGARTA SAO CARLOS 
Av. Belarmino Pereira de Oliveira, 477 

05- DROGARIA FARMACENTER 
Rua Mario Fregonesi, 400 (163663-6111) 
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6- ESPAO SAtDE ODONTOLOGIA 
Rua Sete de Seternbro, 226 (16 3663-5754) 

7- ORTFJOFONO 
Av. Pref. Newton Reis, 1068 (16 3663-0022) 

8- CLINIVET (VETERINAR1O) 
Av. Visconde do Rio Branco, 560 (16 3663-4692) 

9- CLINICA VETERINARJAAMIGAO 
Av. Pref. Newton Reis, 130 (16 3663-3859) 

10- CLINICABEM ESTAR 
PraçaOlavoBilac, 114 (16 3763-1191) 

11 - OPTICA NEW VISAO 
Rua Coronel José Theodoro, 369 (16 3763-0384) 

2.2.15- Bancos 

01 - BANCO DO BRASIL 
RuaAmérico Salles, 731 (16 3663-2586) 
o banco possui caixas eletrOnicos. 

2- CAIXAECONOMICAFEDERAL 
Run Coronel José Theodoro, 212 
O banco possui caixas eletrônicos. 

3- BANCO SANTANDER 
Rua Coronel José Theodoro, 251 (16 3690-1700) 
o banco possui caixas eletrónicos. 

4- BANCO BRADESCO 
Praça Nossa senhora Aparecida, 27 (16 3663-4355) 
o banco possui caixas eletrônicos. 0 prédio flinciona onde era 0 Cine Brash. 

5- SICOOB COCRED 
Run Américo Salles, 585 (16 3663-5755) 
o banco nào possui caixas eletrônicos. 

6- CASA LOTERICA SORTE GRANDE 
A'.'. Belarniino Pereira de Oliveira, 26 (16 36634871) 

7- CASALOTERICA SONI-JO DOUIRADO 
RuaAmérico Salles, 570 (16 36634001) 

2.2.16- Segurartça 

01 - POSTO DA POLICIA MILITAR 
Av. Prof. Newton Reis, 500 (16 3663-8382) 

02- DELEGACIA GERAL DE POLICIA 
RuaArnérico Salles, 751 (16 3663-3260) 

03 - CENTRO DE PROGRESSAO PENITENCIARIA DE JARDINOPOLIS 
Rodovia Cândido Portinari, km 323 - Jurucé (16 3 964-3209) 
Conta coin 1864 presos (fonte: juiho de 2017). 
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2.2.17- Posto de combustiveis  

01-POSTOMATRIZ 
Rua Américo Salles, 371 (Posto Ipiranga) 

02- POSTO IRMAOS BERARDO 
Rodovia Anhanguera, km 326 (Posto bandeira branca) 

03 - POSTO CAI(RO BOM 
Rua Coronel José Theodoro, 101 (Posto Shell) 

04 - POSTO RASSI 
Rua Arnérico Salles, 259 (Posto bandeira branca) 

5- POSTO DALAPA 
Av. Belarmino pereira de Oliveira, 565 (Posto Petrobras) 

6- POSTO TNJCIAL 
Rua Rui Barbosa, 95 (Posto bandeira Branca) 

7- POSTO AVENIDA 
Av. Belarrnino Pereira de Oliveira, 488 (Posto Ipiranga) 

08 - POSTO 500 
Rua Dr. Pedro Albernaz, 15 - Jurucé (Posto bandeira branca) 

2.2.18- Agéncia de viagens 

01 - CLUBE TURISMO JARDINOPOLIS 
Run Coronel José Theodoro, 402b (16 3663-5867) 

02-JOSE MAURO DE SOUZA 
Agente de viagens representante da agéncia Tastur Turismo de Franca 

2.2.19- Transporte 

01 - RIBE TRANSPORTE 
Ernpresa de Onibus responsável pelo transporte interrnunicipal de JardinOpolis corn destino a Ribeirão Preto. 
Durante o dia a partir das 04:45 ate 23:15 corn intervalos menores que uma horn entre urn veiculo e outro. 
Existern horãrios que passa por Jurucé. 

02-VANS 
Os mesmos horários dos ônibus da Ribe são reproduzidos pelas vans. 

03 - CIRCULAR 
A cidade de JardinOpolis conta corn serviço de circular municipal totalmente gratuito ao cidadao. 

04- TAXI 
A cidade conta corn duas frotas de taxi sendo urna corn ponto na Praça Nossa Senhora Aparecida (Adenilson 16 
99272-5489) e urn ponto ao Judo do Supermercado Savegnago (Taxi Souza 1698164-2932). 

05 -MOTO TAXI 
A cidade dispôes de serviços de rnototáxi tanto para passageiros como entregas, LelC Moto Taxi (16 98119-4575) 
e Papa Léguas Moto Taxi (16 3615-4745) são as principais da cidade. 

06 -UBER 
JardinOpolis ja possui rnotoristas autorizados no aplicativo corn José Antonio (16 99256-0002) 
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A Transdutra é urna ernpresa de fretarnento de passageiros para Iazer, trabalho, eventos entre outros (16 3663-
3039). 

2.2.20- Sinalizaçao de trânsito 

A cidade conta corn placas indicativas e placas de atrativo turistico indicando o Santuário do Senhor Born Jesus 
da Lapa. 

2.2.21- Parques ecológicos 

01 -PARQUE ECOLOGICO LUCAS RASSI 
Rua Caio CelidOnio, s/n 
Conhecido corno Cidade das Crianças, o local possui pista de caminhada, ayes em cativeiro e parque para as 
crianças. 

02- PARQUE ECOLOGICO JOSE PIASSA 
Ay. Quintino Facci, s; n 
0 parque conta corn pista de carninhada e aparelhos para atividades fisicas. 

2.2.22- Turismo rural 

JardinOpolis possui grande area demográfica na zona rural. E muito forte na cidade a prática de mountain bike, 
trail run, jipes, gaiolas e motos de trilha. Pelo caminho os esportistas iräo se deparar corn várias belezas naturals 
e antigas construçôes, entre elas destacamos: 

1- CACHOEIRA DA FAZENDA MORRO AZUL 
2- JEQUITIBAS CENTENARIOS DA FAZENDA CORREGO DAS PEDRAS 
3- CORREGO COM QUEDAS D'AGUA DA FAZENDA SAO PEDRO 
4- CORREGO DA FAZENDA DA SERRA 
5- ANTIGA ESCOLA DA FAZENDA SANTA HELENA 
6- ANTIGA ESCOLA DA FAZENDA SAO LUll 
7- SEDE DA FAZENDA GUANABAJt& 
8- SEDE E CAPELA DA FAZENDA SANTO ANASTACIO 
9- SEDE E CAPELA DA FAZENDA GOJABA 

2.2.23- Feira line 

Toda terça feira 6 tradiçao em JardinOpolis it na feira livre que ocorre na run em frente a Praça Nossa Senhora 
Aparecida. A feira flinciona a partir das 07:00 horas e termina as 12:00 horas. Frutas frescas, doces, artigos 
dorndsticos e o famoso pastel da feira fazem as manliâs de terça na cidade. 

2.2.24- Meios de cornunicaçao 

01 - JORNALA CIDADE 
O jornal circula aos sábados e 6 distribuIdo gratuitamente em diversos pontos espalhados pela cidade 

2- JORNAL MfDIA 
Ojornal circula aos sdbados e 6 vendido na banca de jornal localizada na Praça Tancredo Neves. 

3- RADIO COMUNITARTA SANTA TEREZINHA DO MENINO JESUS 
A radio corn frequência 104,9 FM tern em grande parte da sun programaço temas da Igreja CatOlica. Ha 
também programas esportivos e seu alcance 6 apenas municipal e näo tern transmissAo por internet. 

2.3- Jnfraestrutura Cultural 

Atualmente, Jardinópolis conta corn dois espaços püblicos para difusäo cultural: Museu e Casa cia Cultura 
"Dr. Paulo Portugal" e Centro Estudantil Gininho Marchio (anexada a Biblioteca Municipal). Na condiçao 
de diagnóstico, faz-se urgente a possibilidade de avaliar alguns espaços constituidos corn a interferéncia da 
Secretaria Municipal de Cultura e Turismo par integrar Poulos de Cultura para açôes descentralizadoras. 
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Principalinente, em locals desativados on sent utilizaçao, coma a anfiteatro abandonado no prédio da Prefeitura 
Municipal de Jardinopolis. 

Alguns autros edificias canto a Centre Comunitário, Centre tie Convivéncia do idoso e Nüeleo "Benedita 
Veloso" podem se tornar Pontos de Cultura valiasos para famentar e difündir as Diretrizes Gerais deste 
documento - sempre corn a superviso da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo. 

Os arredares do Centro Esportivo "Newton Reis", ate mesmo suas instalacoes, devem receber uma atenflo 
especial, pois suas possibilidades tie intervençOes e difusoes tie arte e entretenimento so potencialmente 
enonnes. 

PROGNOSTICO 

A principal finalidade deste documento é informar e buscar apoio para a implernentaçao tie poilticas pQblicas tie 
curta e media praza para preparar a cidada ac, Piano Diretor tie Thrismo tie Jardinopolis e Jurucé. As 
poilticas ptiblicas tie turismo devem adotar medidas, prograrnas e goes Para reconhecer, valorizar promover e 
proteger a diversidade cultural e fomentar o empreendedorismo consequente. Pensar a turismo coma fator tie 
desenvolvintenta, signitica valarizar identidades individuals e coletivas. 

Objetivo Principal 

O objetivo principal da justificativa acima C a ressignificaco funcional, atravCs de urn nova modelo de gesffio, 
inserido gradativamente e paralelamente ao futuro Piano Diretor de Turisnio tie Jardinépolis e Juruct Essa 
ressignificacao tent coma priaridade a Fannaçlta, Famenta e Difiisfto do turisnia local - paralelamente as açOes 
da Pasta da Cultura. 

Isto 6, deve-se concentrar na formaflo de agentes turisticas e tercefras, priarizando a atenditnento de tada a 
populaçao, scm exceçâo, no fomento tie produçOes e prestaç6es de serviços, respeitando diversidade e costumes. 
Assim, a difusäo do produta turistica (material, imaterial, insumo, etc) podera valorizar toda a estratCgia tie 
politicas culturais que norteanto a Secretaria Municipaide Cultura e Turisnio. 

3.1 - lnforwaçoes 

3.1.1 - PERIODO DE VIGENCIA 

As propostas dos documentos devero set realizadas critic 2017 a 2019, cant revisao anual, junta aa 
COMTJJJABD e populaçao, apes essa primeira etapa. 

3.1.2 - TITULO DO PLANO ATUAL 

Planejamento EstratCgico Participativa do COMTU)ARD e dos Empresarios e Populaco de Jardintipolis e 
Jurucê. 

3.2. - Dados tnstituciouais 

3.2.1 - PRINCIPAL META 

Turismo Sustentavel e Acessivel, 

3.2.2 - MISSAO 

Dar diretrizes e saluçbes de fomento pan organizar e desenvolver o Turismo em toda a municipia de 
Jardindpolis e distrita de Jurucé. 

3.2.3 - ENTIDADE RESPONSAVELDE 1NTERMEDIO 

COMTUJARD - Consetha Municipal tie Turismo tie Jardinopolis. 

3.2.4 - FOCOIVISAO 
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Ser urn destino turistico de destaque interiorano do estado de Sao Paulo, desenvolvendo o turismo de forma 
sustentável e de maneira coerente, aproveitando a proximidade de Ribeirao Preto e as cidades que compôe sua 
regMo metropolitana. 

3.2.5 - L0cALIzAçA0 

Municipio de Jardinopolis, Distrito de Jurucé e as reglOes rurais 

3.3 - Desenvoivimento Programático 

Para direcionar o planejamento turistico, em urn processo democrático e de levantamento de dados e açôes para 
os procedirnentos flituros, algumas intervençOes foram realizadas nas trés Assembleia de Thrismo em 
Jardinópoiis. Isto quer dizer que este documento por Si estará sempre atualizado ate a manufatura do PDTur - 
Plano Diretor de Turismo. 

Açôes estratégicas dentro de Fomento, Formaçao e Difijso, separadas em Programas que precisam de apoio, 
parcerias e patrocinios: 

Programa de Formaçao e Fomento 

Item que fará a ressignificaçao thncional para introduzir conjuntos de açOes que se pretende implementar para 
viabilizar estrategicamente a formaçào de agentes turisticos (publico e profissionais na area), para apriinorar o 
fomento de produtos e serviços turisticos. Os principals objetivos deste item sâo: 

- concentrar, aprimorar, incubar e instruir açôes que se concentram na formaçao de agentes turisticos e 
cultura local; 

- fomentar o acesso a produtos e serviços de arte e entreteniinento; 
- 	criar, gradativarnente, urna rotina turistica an cidado de JardinOpolis e Jurucé. 

Programa tie Promoçao e lntervençAo ThrIstica 

Item que fara o incentivo do encontro tin populaço corn a arte, entretenitnento, cultura e turismo, waves da 
promoçao e intervenço de eventos, atitudes e recursos de polfticas turisticas. Os principals objetivos deste item 
sao: 

- execuçâo das atividades relacionadas a cultura e turismo; 
- fornento das produçdes com respeito a diversidade e na difiisao do produto turistico; 
- a defesa e preservaçao do patrimOnio municipal de valor artistico, turistico, cultural e histOrico 

(Jardinópolis e Juruce); 
- 	valorizaçào do artista, produtor e agente cultural local. 

3.3.1 - PLANO D1RETOR DE TURISMO MUNICIPAL 

JardinOpolis e Jurucé apresentam urn potencial turistico latente e pronto para ser assumido. A estigma de ser uma 
cidade dormitOrio de Ribeiro Preto está, aos poucos, sendo atualizada, significando um momenta ideal para 
trabalhar a identidade cultural do municipe em reIaço ao que ele se identifica corn a cidade. 

Para que a atividade turlstica possa efetivamente colaborar corn a econornia do municipio, e necessário urn 
planejarnento muito bern embasado nas atuais leis de fomento ao turismo. A elaboraçao do Piano Diretor tie 
Thrismo Municipal é o prirneiro grande passo. 

Precisa-se urgentemente de orientaçOes estratégicas para o desenvolvimento da atividade tui -istica para as 
prOximos dez anos. 0 pIano definirá contribuiçôes Para diversos setores, principalmente econômico, social e 
cultural do municiplo. Pot ser 0 turismo urn elemento irnportantissimo de fornento a atividade econômica, o 
future, Piano Diretor tie Turismo Municipal sera capaz de propiciar beneficios de curto, rnëdio e longo prazo 
Para toda populaçâo de JardinOpolis e Jurucé. 
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Para isso, nurna perspectiva de investirnentos Para diagnosticar as necessidades do piano, já sâo listados alguns 
pontos de prognósticos que deverao nortear o desenvolvimento do turismo; 

- fortalecer a governança local e, consequentemente, regional; 
- valorizar a sustentabilidade do municipe; 
- gestar poifticas pUblicas participativas e fomentadoras; 
- 	consolidar atrativos turisticos; 
- implementar infraestrutura adequada; 
- oferecer serviços de quandade; 
- garantir acessibilidade Para todos; 
- desenvoiver marketing estratégico. 

Assim, havendo o investimento nessa primeira estrutura necessária para a cidade, a organizaçào, manufatura e 
diagnOstico do Piano Diretor de Turismo Municipal seguirá uma estrutura lôgica que sernpre ira interligar os 
prognósticos citados corn os objetivos, os resultados esperados e a proposiçäo de programas, projetos e açôes. 0 
que serA necessârio sao recursos e màos-de-obra qualificadas para tudci isso começar. 

3.3.2 - ANALISE AMBIENTAL 

Na Assembleia do dia 15 de agosto de 2017, fol realizada nina atividade em que dois grupos foram divididos 
Para fazer urna anahse ambiental do municipio. 0 debate entre os participantes foi Para reunir informaçoes sobre 
JardinOpoiis e Jurucê, junto corn as açOes estratégicas que podem ser realizadas Para fortalecer ainda mais o que 
já existe de potenciaL 

Essa análise arnbientai separou-se come, Pontos Fracos e Ameaças e Pontos Fortes e Oportunidades - 
logicarnente, corn a ternática do Turismo como node da discussâo. 

Crupo 01 - Poulos Fracos eAmeaças 

Se entende come, Pontos Fracos, algo que pode ser meihorado e aprimorado. E Para Ameaças, situaçôes de 
deficiëneia e que prejudica a cidade. Na ocasiäo, o grupo listou Os seguintes pontos: 

- 	falta de sinalizaçao e promoço dos locals de visftaçâo turistica; 
- auséncia e descrença da Iniciativa Privada, perante an bruto turIstico da cidade; 
- desconhecimento da populacao dos próprios produtos, turisticos-culturais existentes na cidade; 
- desconhecimento das cidades vizinhas dos produtos turisticos de JardinOpolis e Jurucé; 
- faita capacitaço tdcnica Para guias das trilhas e rotas ja desenvolvidas; 
- falta de aprimoramento aos profissionais de atendiniento ao publico em bares, restaurantes, liotdis e 

cornércio; 
- desinteresse da populaçào sobre os potenciais turisticos latentes do municipio; 
- ausência de uma atuaçâo mais presente da Associaço Comercial; 
- rnelhorar segurança e infraestrutura do municipio Para atender o páblico flutuante; 
- divulgaçao, publicidade e marketing precário on inexistente; 
- faita de diálogo entre o Poder PUblico e Poder Privado, Para iniciativas, parcerias e facilitaçoes para 

desenvoiver os produtos turfsticos possiveis do municipio. 

As açôes estratégicas deste item para urn primefro passo de organizaçao, logistica e aflo, para iniciar a resoluçào 
e açOes Para 0 turismo no rnunicipio: 

desenvolver projeto de sinalizaçao turistica e buscar recursos Mo so de âmbito do Poder Péblico; 
desenvolver pianos de midias para a promoço dos locais, produtos, serviços e potenciais turfsticos, 
juntarnente corn o Poder Privado - seja por parceria, patrocinio ou/e apoio; 
prornover a sensibilizaçäo dos empresdrios e comunidade, através de paiestras, eticontros e visitas 
técnicas; 

- promover capacitaçao dos ernpresários, sons ftrncionários e operacionais; 
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- 	fazer parceria corn o Sisterna 5; 
- forrnatar, desenvolver, supervisionar e ampliar os produtos turisticos de Jardinopolis e Jurucé; 
- desenvolver piano de marketing e publicidade dos produtos que já estäo em condição de receber o 

pUblico flutuante e os visitantes locals; 
- form atar as trilhas, rotas e serviços de maneira organizada, coerente e sustentavel; 
- capacitar novos guias, monitores e professores; 
- realizar palestras, encontros e workshops Para divulgação da potencialidade do municipio; 
- promover os produtos existentes junto an COMTUJARD e Poder Péblico; 
- fazer parceria e promover capacitação corn a ACI corno urn projeto comum; 
- desenvolver projeto de cameras de segurança em parceria com as policias e entidades interessadas na 

segurança do rnunicipio; 
- realizar encontros e açOes corn a Policia Militar; 

atrair Os ernpresários locais para investir em produtos e potencials turisticos da cidade, corn parceria do 
Poder PUblico; 
criar mna comissão de Publicidade e Propaganda do Turismo em Jardinópolis. 

Grupo 02 -Pontos Fortes e Oportunidades 

Se entende corno Pontos Fortes, algo que 0 rnunicipio pode e poderá oferecer a curio e mddio prazo. E para 
Oportunidades, são situaçOes de proveito e que está a favor da cidade. Na ocasião, a grupo listou Os seguintes 
pontos: 

- Festa de São Pedro (Jurucé); 
- Born Jesus da Laps; 
- 0 setor de Gastronornia da cidade; 
- Turismo Rural e de Aventura; 
- Fatos histOricos, curiosidades de figuras e personalidades, mais o potencial artIstico do rnuniclpio; 
- Centro Esportivo e o cornplexo da Arena de Rodeio; 
- 	Pesquefro; 
- Bar daTigrinha edo Cuca's Bar; 
- Rio Pardo. 

As açOes estratëgicas deste item para urn prirneiro passe ,  de organização, logistica e ação, para iniciar a resoluçao 
e açöes para o turisrno no municipio: 

- melhorar seglsança, divulgaçao, locais de estacionamento, acessibilidade, recepção e instalaçOes de 
banlieiros pUblicos e quiosques de informação para rnelhor atender o püblico; 

- rnethorar infraestrutura, paisagismo, lirnpeza, asfalto e calçamento; 
- fomentar os espaços ociosos, como o Santuario da Lapa, o ano todo corn atividades Para atrair o pUblico 

flutuante e local; 
- estimular pequenas feiras no recinto da testa de São Pedro e Lapa, coin Arte e Artesanato dos munfcipes 

locais, com possibilidades de intercârnbio com outras cidades; 
- prornover capacitaçäo dos empreendedores e ernpresãrios, através de parceria corn SEBRAE, SENAI, 

SENAC, SESC, etc...; 
- tornar os ambientes de acesso ao publico mais limpo, atrativo e seguro; 
- implantar a sinalização detalhada após a formataçao das rotas e roteiros turisticos da cidade; 
- promover açOes socioeducativas de conservação e preservaçâo; 
- fonnatar, desenvolver, ampliar e investir em rotas e roteiros turf sticos; 
- incentivar a parceria corn outras Secretarias do Poder PUblico, principalmente corn a Pasta do Esporte e 

Lazer; 
- fazer urn diagnostico tdcnico das trilhas, locals rurais e belezas naturals para capacitar agentes, guias e 

ernpreendedores turisticos; 
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- fazer urn levantamento histOrico, para açôes educativas, culturais e de negOcio corn os itens listados 

corno pontos fortes; 
- aproveitar a proxirnidade corn Ribeirâo Preto e sua regiâo metropolitana; 
- ineihorar as avenidas para carninhadas c bicicletas; 
- fazer projetos pant meihor utilizaçao do Cornplexo da Arena, corn protagonismo da populaflo e do 

Poder Privado. 

PLANO DE AcAo PARk ESTE PDTur 

Na Ill Assernbleia de Turisrno, realizada no dia 19 de setembro de 2017, na Cârnara Municipal, fol discutido o 
Piano de Aflo consequente das inforrnaçôes e dados acirna. Per enquanto, as seguintes açôes foram apontadas, 
podendo softer alteraçóes, adiçöes e expansOes conforrne as atualizaçOes deste PDTur conforme Os anos: 

IIIIIt.? 

001 Melhorar a divulgaçao dos eventos tradicionais, let urna comissflo do COMTUJARD que possa 
rernanescentes, futuros, pequenos e grandes de estar em contato corn os organizadores para 
JardinOpolis e de Jurucé. estreitar relaçoes corn a SEMCT. 

002 Meihorar a infraestrutura de festas corno Sao Fazer urna frente corn os Secretários de Ohms, 
Pedro e Born Jesus da Lapa, para rnelhor atender Cultura e Turisrno, Meio-Arnbiente e 
O pñblico, corn banheiros, estacionarnento, Planejarnento para intermediar rnelhorias, corn 
segurança e pontos de inforrnaçao turistica e apoio do Poder Privado e Poder Religiose. 
cultural. 

003 Peregrinaçâo e Procissao da Lapa. Desenvolver projetos para viabilizar que 
Jardinópolis tenha a rnaior procissäo do estado de 

So Paulo, utilizando isso corno marketing 
positivo no futuros turistas e visitantes flutuantes. 

004 Fomentar espaços püblicos e privados corn Buscar parcerias, pafrocinios, projetos e apoios 
atividades turisticas e culturais. que possarn beneficiar o Turismo em JardinOpolis 

e Jurucê,juntarnente ao COMTUJARD, CMPC e 
SEMCT. 

005 Fomentar a gastronornia local e desenvolver o Criar urna cornisso do COMTUJARD, 
turisrno gastronOrnico. juntarnente corn a SEMCT para estirnular 

pequenas feiras, grupos de ernpreendedores de 
gastronornia e arnbientes de consurnos 

alirnentares. 

006 Format, atualizar e capacitar agentes, A cornisso acirna tarnbern auxiliará na busca de 
fIrncionarios e ernpresários do setor gastronôrnico parcerias, projetos, cursos, workshops e palestras 
do rnunicipio. para rnelhorar o atendirnento e prestaçâo de 

serviço. 

007 Desenvolver o Turisrno Rural e de Aventura corn Criar urna cornissâo do COMTIJJARD para que 
o que ha de valoraço arnbiental e geográfico do busque parcerias, apoio e projetos que façarn urn 
municipio. diagnostico tdcnico da valoraçao arnbiental e 

natural, prornovendo a conservaçäo, preservaflo 
e rnanutençao (corno leis) do Patrimonio Natural. 

Alern de formatar roteiros e prograrnas para 
divulgaçao do lurisrno Rural e de Aventura. 

Capacitar agentes, guias, rnonitores e formadores 
da açäo turistica. 

008 Desenvolver o Turisrno Esportivo. A cornissào acirna tarnbdm poderá, juntarnente 
corn a SECEL (Esportes), desenvolver urn 
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procedirnento técnico e de marketing para 
receber projetos, campeonatos, torneios e 

encontros dos mais variados estilos desportivos. 

009 Trabalhar corn os fatos historicos, curiosidades, Criar uma comissäo do CMPC para auxiliar no 
lendas, causos, investigaçOes e personalidades levantamento, investigaço, compilaço e 
para que o cidadào e o turista conheça mais sobre divuigaçao das informaçOes e dados para serem 
JardinOpoiis e Jurucé. prornovidos pela SEMCT. 

010 Desenvolver projetos para a utilizaço do Centro Firmar parcerias entre Poder Püblico e Privado a 
Esportivo e Arena. longo prazo, em urn calendário anual para 

eventos que forern criados, resgatados e 
perpetuados para os municipes. 

011 Reativar a Festa da Manga corn apoio da Propor a reativaço da Festa da Manga, para 
Prefeitura Municipal e corn patrocinios do Poder meihorar a hnagem da cidade em quesito 
Privado. turistico ehistOrico. 

012 Combater a auséncia e descrença do Poder Forrnatar os produtos turisticos que podem ser 
Privado nos assuntos turisticos a de vendidos, utilizados on ate absorvidos palo Poder 
desenvolvimento econôrnico em Jardinópolis e Privado, junto corn o desenvolvimento de urn 
Jurucé piano de rnidia para atrafr consumidores. 

013 Realizar, atualizar e desenvolver a sinalizaçao e Criar urna comissäo de parceria corn a SEOPS 
pronioçao dos locais de visitaço turisticas, corn para buscar recursos e apoio. 
busca de recursos publicos, privados e religioso. 

014 Combater o desconhecirnento das cidades Formatar os produtos turisticos a desenvoiver urn 
vizinhas dos produtos e serviços tui -isticos do piano de midia corn a cornissào da 
rnunicipio. COMTUJARD. 

015 Realizar capacitaço tCcnica a de assessorarnento Criar urna equipe em parceria da COMTIJJARD, 
dos produtos e serviços turisticosjá conhecidos CMPC e SEMCT para iniciar o levantamento de 
do rnunicipio. inforrnaçoes e açOes especIficas para o tópico 

016 Prornover o conhecimento e deslumbre pan a Realizar palestras, encontros, workshops, eventos 
populaçao sobre o potencial turistico iatente no e cursos para a divulgaçao da potencialidade do 
rnunicipio. municipio, promovendo os produtos e serviços 

existentes junto ao COMTUJARD e SEMCT. 

017 Promover açOes e parcerias corn AssociaçOes e Buscar parcerias corn a ACI para projetos 
Cooperativas do cornórcio e indüstria. cornuns, principaimente com apoio da SEMCT. 

018 Aprirnorar a Segurança do municipe e dos Buscar altemativas e parcerias corn Policia e 
flituros turistas e flutuantes na cidade de Empresas de Seguranca para desenvoiver 
JardinOpolis e Jurucé. medidas de rnethorias, tanto tecnológicas, quanto 

de informaçâo e açOes. 

019 Fazer urn novo levautarnento ern 2020 para novas Conferencia Municipal de Turisrno de 
demandas e fiscalizar o qua já foi realizado. JardinopoIis e JurucC. 

coNslDERAçOEs FINAlS 

Este Piano Diretor de Turisrno, contempla as dernandas e estratégias para qua a cidade de JardinOpolis e JurucC 
possarn criar, transforrnar e arnpliar seu mercado turistico, de acordo corn a viso e planejarnentos estratégicos da 
adrninistraflo pübhca e privada. 

Este PDTur não tern como pretensao ser o Unico documento para o turisrno no rnunicipio, nern rnesrno irnutável. 
A cada ano que passa, novos rnercados, tendCncias e pessoas so inseridas no mercado e na econornia. A 
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tecnologia está sernpre em mudanças - e uma cidade tambem. 

Por isso, pan que o prograrna possa set efetivo devem ser criadas o quanto antes ferrarnentas de pesquisas, 
analises e de constante preocupaçOes corn fatores como: 

- Segurança PUblica e dos turistas; 
- Integraçao Publico Privada; 
- Grandes eventos mundiais; 
- Prograrnaçao de CalendArios do Turismo Nacional; 
- Participaçao em congressos e cursos de turismo para reciclagem de conhecimentos; 
- Estabelecimento de prazos e metas para cada projeto; 
- Analise dos fornecedores e parceiros; 
- Busca novos convénios corn, Orgaos federais e municipais competentes para o custeio de novos projetos; 
- Conscientizaço turistica corn empresarios e sociedade civil; 
- Introduflo da temática de turisrno na grade do ensino fundamental e rnëdio, para a divulgaçao de seus 
conceitos como base da educaçäo; 
- Prornoçao de campauThas corn conscientizaço da populaçao sobre a iniportância da atividade turistica para a 
econornia da cidade, buscando e incentivando sua autoestirna a adoçao de postura ética, a preservaço ambiental, 
a sustentabilidade a acessibilidade e a hospitalidade; 
- Continuidade dos principais estudos e pesquisas: dernanda por segmento; impacto econômico do turismo na 
cidade; 
- Atualizaçao constante do levantamento da oferta turIstica da cidade, considerando sua infraestrutura, 
equipaunentos, serviços e atrativos; 
- Criaçâo de banco dados\inventario sistematizado online da atividade turIstica, para acesso ao publico; 
- Ampliaçao e conservaçäo da sinalizaço turistica, estirnulo ao desenvolvimento de projetos para 
implementaçao de mobiliário urbano que, além de seu aspecto ftmcional, possa set transformado em Icone da 
paisagem e parte dos atrativos turfsticos da cidade. 
- Elaboraçao de projetos que reforcern a zeladoria urbana, contemplando a reforma e conservaçäo de ruas e 
calcadas, limpeza e iluminaçao nos principals atrativos turisticos. 


