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Jardinópoiis, 14 de novembro de 2018.

OFICTO S. E. N.° 277/2018
PROJETO DE LEI N.0 083/18
Mensagem n° 083/18
Senhor Presidente e
Senhores Vereadores,

Através do presente, estarnos encaminhando a Vossas
Excelências, 0 Projeto de Lei que 'APROVA 0 PLANO DIRETOR DE TURISMO
DO MUNWIPIO DE JARDINOPOLIS E DISTRITO DE JURUCE".
Mencionada propositura, Nobres Vereadores, como muito
bern elucidada se encontra na introduçäo e apresentação do referido Piano, trará
em sua aprovação urn passo irnportante no desenvolvimento e aprimorarnento do
nosso rnunicIpio, que sem düvidas perrnitirá a abertura de possibilidades
consistentes para transformar 0 flOSSO municIpio em Interesse TurIstico.
Portanto, a aprovaçâo da presente matéria se rnostra corn
justificâvel urgência, no que se espera a apreciaçäo e decisâo de Vossas
Excel&ncias dentro dos terrnos regimentais corn sua consequente aprovaç5o.
Aproveitamos a oportunidade para renovar a Vossa Excef8ncia e
dernais nobres Vereadores, Os 1105505 rnais sinceros protestos de estirna,
consideraçäo e apreço.

A Sua Excelência o Senhor
JOSÉ EURfPEDES FERREIRA
Presidente da Câmara Municipal
NESTA.
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PROJETO DE
LET N.° 083/18
=DE 14 DE NOVEMBRO DE 2018=
"APROVA0 PLANO DIRETOR DE TURISMO DO
MUNICfP
IO DE JARDINóP
OLIS E DISTRITO DE

O SENHOR Dr. JOAO CIRO MARCONI, PREFEITO MUNICIPAL DE JARDINÔPOLIS,
ESTADO DE SAO PAULO, NO USO DAS ATRIBuIcOES QUE LHE SAO CONFERIDAS
POR LEI,
F A Z
S A B E R: que a Câmara Municipal de Jardinópolis, deste Estado,
aprovou o Projeto de Lei n.° 083/18, e ele sanciona e prornulga a seguinte Lei:

Art. 1. Fica aprovado o PLANO DIRETOR DE TURISMO DO MUNICI
P IO DE
JARDINOPOLIS E DISTRITO DE JURUCE cujo extrato é a constante do
Anexo I que fica fazendo parte integrante desta Lei.
Parágrafo ánico. A partir da publicaçâo desta Lei, a mntegra do PLANO DIRETOR
DE TURISMO DO MUNICfPIO DE JARDINOPOLIS E DISTaITO
DE JURUCt mencionado no caput estará disponIvel para
consulta na página oficial do MunicIpio na internet:
www.iardinopolis.sn.cjov.br, bern corno na Secretaria Municipal
de Cultura e Turismo-SEMCT
Art. 2. A execuçâo e irnplantação do referido PLANO fica condicionada a
existência de dotaçäo orçamentária.
Art. 3. Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação.

Prefeitura Municipal de Jardin6p9Iis.,. 14 de noy.ernbro de 2018.
-

MARCONI
riicipal

.&cP.
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SECRETARIA MUNICIPAL ]I)E CUILTURA E TURISMO
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE CULTUPA F TURISMO
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Plano Municipal de Turismo deve set encarado como urn passo importante no desenvolvhnento e
aprirnoramento de qualquer gestào de Jardinópolis e JurucO. Urn instrumento deltheador de açöes pertinentes
durante qualquer aspecto histOrico, cultural e temporal. A manufatura inicial deste docurnento é o abrir de
possibilidades consistentes, sendo uma proposta reguladora que norteard tecnicamente e politicarnente urna
democracia que transformará o rnunicfpio em Interesse Turistico. No sera o primeiro e nern o ültirno.
Atualmente, baseando-se nos ültirnos anos de gestão turIstica, 6 possIvel concordat que houve, per maioria na
iniciativa de açOes prOprias da populaçao, muito mais dos "proponentes" dentro do Poder Privado do que dos
"solicitantes". Per assim dizer, quern tern ama mente atualizada e ernpreendedora, sabe que o portal de entrada
de investimento do Poder Publico (seja estadual, federal e, ate, internacional) C pela pasta de Turismo.

o Turismo C uma poderosa ferramenta que, alCrn de desenvolver o MunicIpio corn geraçäo de empregos diretos
indiretos, traz melhoria e potencializa todos os setores da adrninistraçao pCblica. AlCrn de aurnentar a estima dos
municipes, tambCrn faz corn que o cidadaos de JardinOpolis e JurucC assurnam a identidade da cidade, tornandose protagonistas das açOes diretas e indiretas de Turismo - e Cultura.
On seja, ha a oportunidade de contextuahzar a atividade do Turismo ern urn anrplo espectro de desenvoivirnento
sustentavel, mesmo que ainda no se foi alicerçado nas aplicaçoes do Poder PCblico. 0 Plano Diretor de Turismo
no deverá pautar-se come , teor revoiucionário, rnas sin de elevaço: atraindo investirnentos, oferecendo
empregos e aurnentando a arrecadaço tributária.
Esse 6 o prirneiro PDTur - Piano Diretor de Turismo que Jardinópolis e JurucC terá. E assirn, a oportunidade de
organizar e alinhar todo urn pianejamento de politica pCbhca pode set fundamentalizada, Para que cada ano que
passe, possa-se firmar ama moderna gest&o de recursos e atividades voltada Para o Turisrno.
AnESENTAcA0
1.1-0 Plano Diretor de Turismo

A cidade de Jardinópolis e JurucC apresenta urn potencial turistico extrernamente valioso e pouco explorado.
Situada entre diversas fazendas, sitios, corn paisagens deslumbrantes, a cidade apresenta fortes atributos
arnbientais, rnesrno corn diversos campos tornados pela agricuitura da cana. 0 solo C composto de 50% de ten-as
roxas e 50% latossolos vermellios de fase arenosa, o que favorece a cuitura de gräos come, amendoirn e soja,
juntarnente corn a cana e tambCrn o cuitivo de frutas tropicais, corn destaque Para a rnanga (na qual antigarnente
era conhecido corno 'Terra da Manga" on "Capital da Manga").
Para que a atividade turistica possa efetivamente colaborar corn a economia do rnunicipio, C preciso que haja
mais fornentaçOes e planejarnentos nos prograrnas e leis de fomento ao turismo - se näo houver, que sejarn
criados. A elaboraçao deste PDTur (Piano Diretor de Turismo), do Municipio de JardinOpolis, apresentará as
prirnefras orientaçOes estratCgicas Para o desenvolvirnento da atividade turistica ate o próxirno e rnais detaihado
Plano.
Sua construçao resultou do esforço integrado do Poder PCblico corn os diversos setores da cornunidade local e
efetiva participaçao do recCm-criado Conseiho Municipal de Turisrno de JardinOpolis (COMTUJARD - em
2017). Toda a eiaboraço deste ocorreu sob a supervisao e elaboracao final da Secretaria Municipal de Cultura e
Turismo.

o PDTur deverá iniciar-se nas definiçOes próprias, onde sera fundamental Para as contribuiçOes de setores corno
o desenvolvirnento econômico, social e cultural do municipio. Por set o turismo urn elemento importante de
fomento a atividade fmanceira, tudo isso seth capaz de propiciar o desenvolvimento das regiOes da cidade e de
Jurucé corn rninirnas alternativas econCmicas sustentáveis on sem nenliurn recurso inicial.
Precisa-se, prirneirarnente, identificar quais insumos basicos e os recursos naturais e culturais do local e das
cidades circunvizinhas, nos quais representarào boas oportunidades a serem aproveitadas no contexto local e
regional. Perspectiva, que destacam-se prognôsticos que devem nortear o desenvolvimento do turismo, tais
como:
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- fortalecer a governança local e regional;
- valorar a sustentabilidade local;
- gestar polIticas publicas participativas;
- consolidar atrativos turIsticos;
- implementar infraestrutura adequada;
- oferecer serviços de qualidade;
- garantir acessibilidade para todos
- e desenvolvor marketing ostratégico.
A partir destes prognósticos elencados, justifica-se 0 seguinte objotivo principal para Jardinopolis e Juruce:
incentivar a vinda do turistas para a cidade e o distrjtp 1 melliorando a gualidade dos servjcos e produtos
oferecidos, aumentando a competitividade do turismo local e gerando empregos diretos e indiretos.
A organizaflo deste piano seguirá uma estrutura lógica, interligando esses prognOsticos, os objetivos iniciais, os
resultados esperados e a proposiçOes do programas, projetos e açOes. Agregará ainda, urn conjunto do
inforrnaçOes e dados quo nortearo as açôes compartilhadas de desonvolvimonto do turismo regional.
Ainda para dar uma consoquência obj etiva an PDTur quo traz orientaçôos de cardter mais estratdgico, por sor 0
primeiro do muitos, devora ser elaborados documentos de cunho executivo pela Administraçao Municipal para
viabilizar açOes concretas do apoio aos rocursos materiais, financeiros e legais para a sua valorizaç&o. Esses
documentos flo favorecer os esforços ern açOes prioritárias, oriontar recursos páblicos e privados que visem o
desenvolvimento da atividado turfstica - democrática e transparente. Entro cbs:
- a infi-aestrutura e capacitação técnico/gorencial de agentes e municipes;
- a tratamento fiscal tributário coerente e atrativo;
- a promoço interna o externa do difiiso e prornoçôes socioculturais;
- a certiflcaçâo primaria o gradativa, seja tócnica on graduaçao;
- o cadastramento do agentos existentes on potenciais do turismo;
- a desonvolvirnonto do emprosas do segrnonto do turismo;
- e o próprio investimento no municipio e em seu distrito corno dostino turistico.
Quo este Plano, consultado e construido na participaçao o envolvimento da comunidade local e regional, sirva do
embasamento no debate sabre as rurnos da politica do desenvolvimento turistico de Jardinópolis e .Jurucê, do
maneira que o Poder Executivo, o Legislativo, as lideranças emprosariais e do trabalhadores e as comunidades
prosentes possam aprimorar a via do desenvolvimento turistico sustentávei - do hoje ern diante.
1.2- CaracterIsticas turisticas do JardinOpoiis e Jurucé
JardinOpolis e Jurucé aprosentam urn potencial turistico latonte o pronto para ser assurnido. A estigrna do set uma
cidade dormitOrio de Ribeirao Preto ostA, aos poucos, sondo atualizada, significando urn momonto ideal para
trabaihar a identidade cultural do rnunicipo em rolaçao ao que ole so identifica corn a cidado.
Situam-so no interior Paulista, no extremo norte do estado e toma pafle da 61 rogiâo administrativa do estado que
so caracteriza polo seu relovo fonnado por planicies. Tom como lirnitos:
Norte - Sales Oliveira
SW - Riboirâo Preto
Leste - Brodowski e Batatais
Oeste - Sortaozinho o Pontal
Além disso, a cidade far parte do curso do Rio Pardo, que tambérn passa por outras cidades
Na cidade, ha algumas construçOes histOricas quo doveriam ontrar em tornbamento como Patrimônio I-listórico,
desde a ëpoca do ouro do cafd. Näo sornente on area urbana, mas tarnbdm em sltios o fazendas aos arredoros dos
limites rnunicipais. E possivol, inclusive, encontrar alguns raros registros do senzala e escravos quo poderiam ter
trabalhados para as donos do terras - aposar da regiäo ser ocupada quaso oxclusivarnonte por descondentes
italianos, corn minorias árabes, japonesas e portuguosas.
0 municipio ainda 6 tirnido para apresentar-so formalmento corn afrativos turisticos do todos os gostos, no
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entanto, corn planejarnento e gestäo atualizada, isso poderá set resolvido facilmente, já que existem
rnanifestaçOes espontâneas turisticas-culturais, prontas pan serem trabaihadas como:
12.1-Rota da Festa do Born Jesus 4 L ap a
A "Festa do Born Jesus da Lapa" é o tradicional festejo em devoçao ao Born Jesus, ocorrendo anualmente no
rnunicipio de JardinOpolis entre os dias 28 de Juiho a 06 de Agosto. Durante esse perfodo acontecern ceiebraçoes
religiosas, rornarias, quermesses e leiloes, atraindo milhares de fieis para a manifestaçao.
A celebraçao tern a curiosa história protagonizada per Juventina Pereira do Nascimento, aonde em 1913, na sua
própria residéncia, iniciou as festividades per conta própria. Atuaimente, o local do inlcio de rude, encontra-se o
Lar Sao Vicente de Paulo. Corn o exponencial crescimento da celebraçao, após algurn tempo, fol transferida para
urna pequena capela, prOxirna ao ponto aonde os residentes jardinopolenses charnavam de "Curva da MoPe" nas imediaçOes onde atualmente ha a rotatória do Sagrado Coraçao de Jesus.
No ano de 1919, a testa passou a ser celebrada defrnitivamente no local onde se encontra atualmente. Corn o
tempo a festa fbi se popularizando e corn isso surgiu a oposiçao da Igreja, per se tratar de uma testa contrária aos
Regulamentos para as Festas da Diocese de Ribeirao Preto. Em tentativas, da igreja, de acabar corn a festa, foi
estabelecido proibiçOes, criada uma festa de rnesmo teor realizada na praça rnatriz e ate mesmo ameaça de
excomunhao aos frequentadores e colaboradores da testa, porém todas sem sucesso.
A oposiçäo da igreja permaneceu ate o dia 31 de julho de 1935, data ern que se firmou urn acordo, entre a
Diocese e a Pequena do Nascimento, transferindo a organizaçao da testa para a Igreja. Durante a sua ceiebraçao
a cidade inteira se dedica a sua manifestaçao, seja direta on indiretamente.
1.2.2- Rota Gastronôrnica no Distrito de Jurucé
Jurucë tern mn grande potencial histórico e cultural para ser desenvolvido. Prirneiro per sua localizaçao, que
oferece uma grande diversidade de encontros de motos, jipes, cavalgadas, os famosos rails e tambern festas
eletrônicas.

o grande destaque e o Bar da Tigrinha. E urn dos cartOes postais no qual o principal atrativo fica per conta da
gastronornia rural. Os especialistas do setor preferern chamar de (Jastronornia do Interior. Nao C exclusive do
estabelecitnento, ja que outros locais corneçaram a se adaptar para receber os interessados na tirnida rota que estã
caminhando lentamente, pronta para receber instruçOes para se tornar urna rota bern maior e merecedora de
atenção.
o potencial turistico do local ë criar uma rota para apreciar pratos tipicos coino: torresmo a pururuca, arroz a
carreteiro, feijao tropeiro e porçbes de mandioca frita. Em fmais de semana normals passam per Jurucê rnais de
2.000 turistas - em contraste a populacao do distrito: 1.700 habitantes.
1.2.3- Rota HistOrica e Artistica
JardinOpolis e Jurucé possui peculiaridades e celebridades histOricas e artisticas tao poucos difundidas que
merecem ter urna Rota própria na cidade - seja em homenagens materials on imateriais.
Primeiramente a Estaçao Sarandy que era tao importante para os barOes do café que na Revoluçao de 30, urn
embate entre paulistas e rnineiros, fez com que a ponte ferroviaria que ligava a estaçao (hoje uma mini rodoviaria
em Juruce) corn outras diversas importantes estaçOes pelo estado, fosse explodida para prejudicar a entrega do
cafC. Tambem ha relates de fazendas que possulam senzalas e cemitCrios ocultos.
Fora que JardinOpolis e Jurucé se encontram no "Corredor de Portinari", no qual antigos artistas, amigos de
Portinari e Vaccarini, mesmo corn pouco destaque nacional, sAo importantissimo para a histOria do municipio.
Tarnbem ha urna celebridade que se esconde na cidade, longe dos holofotes internacionais que C o escritor,
roteirista e cineasta Rubens Lucchetti, conhecido, principalmente, por auxiiar o personagem "ZC do Caixao" pra
ganhar o destaque que hoje, o ator Mojica, viva as custas de seu legado.
1.2.4- Rota daAventura e do Thrisrno Rural

I=
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Pot set urn rnunicipio 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 tIrnida e gradativarnente se
extinguindo. Contudo, JardinOpolis é uma cidade corn niuitos jovens, crianças e adolescentes que nunca tiverarn
a oportunidade do ver corno funciona uma horta, urna ordenaçao, urna cria granjeira on ate mesmo corner urna
fruta do pd - valendo a mesina reciproca para as cidades vizinhas, principalmente a Ribeirao Preto, cidade
metropolitan a.
Paralelarnente, ainda dá para aproveitar esses setores Para desenvolver urna Rota do Aventura, pois muitos
ciclistas, motoristas de jipe e motocross, ate esportistas e triatletas, estäo cada vez mais escolhendo o distrito de
Jurucé e seus arredores Para a prãtica dessas atividades relacionadas. Corn urn born investirnento e parcerias corn
os donos das terms, podem ser oferecidos opçOes do trilhas, rapel, corridas, tirolesa, arvorisnios, atividades
radicals e, ate rnesrno, arco e flecha on urn clube de tiro.
1.3- CaracterizaçAo do território
Jardinopolis é urn municIpio do Aglorneraçào Urbana do Ribeirâo Preto, no estado de Säo Paulo e no Brash.
Situa-se nas coordenadas geográficas na latitude do 21° 01 04" S e na longitude de 470 45' 50" W. De acordo
corn o censo realizado polo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatistica (IBGE), em 2016, sua populaçao e de
42.358 habitantes.
1.4- JardinOpolis: Uma sinopse historica.
No dia 18 de junho de 1859, Os lavradores Antonio Pereira da Silva, corn sua esposa Maria Floréncia do Jesus e
Joaquirn José de Araujo, corn sua esposa Theodora Maria de Jesus, doararn quarenta e oito alqueires (parte da
Fazenda TUrn) para a Igreja Católica, onde foi formado o povoado de "Nossa Sonhora Aparecida da lIha Grande".
Inicialmente, o povoado se forrnou corno urn entreposto de tropeiros que transportavam rnercadorias da
Provincia de Minas Gerais para a regio de Batatais - na época o rnaior centro habitacional do nordeste paulista.
Assirn, iniciou-se alguns rudirnentares processos de urbanizaçäo:
- ern 1885, através de urn rnutirâo cornandado pot Dorniciano Alves de Rezende, foram abertas as prilneiras mas
do rnunicipio;
- ern 1886, assim quo demarcado o largo da rnatriz, foi construlda a primeira capela a Nossa Senhora Aparecida
da lIha Grande;
- ern 1890, Domiciano Alves de Rezende foi norneado Inspetor polo chefe de policia de "Batataes", corn a
criaçäo de urna sub-delegacia. Urna curiosidade ë quo urn coqueiro foi estipulado como "prisao", onde pessoas
transgressoras de leis da época, erarn arnarradas a espera da policia.
Através da Lei Estadual n'115, o povoado foi elevado para Distrito de Paz de "Batataes", corn o norne JIha
Grande, no dia primeiro de outubro de 1892. Dorniciano Alves de Rezende foi considerado fundador, devido an
desempenho pot ele para a criaçâo do referido distrito. Tambérn foram abertas outras ruas, recebendo nornes de
santos. Corn isso, no ano de 1893, Dorniciano Alves de Rezende 6 norneado Fabriqueiro da Capela a Nossa
Senhora Aparecida da lIha Grande.
Na data de 17 de dezernbro de 1894 6 lavrada a escritura definitiva de doaçäo da area da Fazenda lIha Grande,
corno Distrito de Paz de lIha Grande no cartOrio de "Batataes". Anos mais tarde, no dia 24 de dezernbro de 1896,
através da Lei Estadual n°484, acontece a denorninaçao de Distrito de JardinOpolis, em homenagern ao politico
republicano Silva Jardirn. Consequenternente, na data de 27 de jutho de 1898, através da Lei Estadual n0544 6
criado o Municipio de JardinOpolis, havendo a desrnernbraçao corn que hojo e a cidade do 8atatais. A ParOquia
foi instalada no dia 21 de dezernbro do rnesrno ano, corn urna rnissa realizada as 24:00.
No dia 09 de rnarço de 1899, acontece a instalaçäo solene da Cârnara Municipal do Jardinopolis, corn a eleiçao
do prirneiro prefoito do rnunicIpio: Dr. Joao Muniz de Sapucaia. Dentro de seu rnandato, constnñu o Prirneiro
Cernitério Municipal e tarnbCrn foi o Prirneiro Cidadao a sor sepultado no rnesrno cemitério do din 12 de agosto
de 1900.
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Assirn, a força econOrnica no periodo do municipio de JardinOpolis foi o cafd. Segue-se desde o final do século
XIX ate o ano de 1929. Mesmo assim, na época, aldrn da chegada dos italianos (lavouras de café) e imigrantes
arabes (cornércio na regio), houve os seguintes acontecimentos histOricos:
- JardinOpolis teve a Primeira Cervejaria do Oeste Paulista, montada pelo italiano Aniballi Pieri;
- atravCs da Lei Estadual n°1038, em 19 de dezembro de 1906, a sede do Municipio de JardinOpolis e elevada a
cidade;
- através da Lei Estadual n°1632, o Distrito de Sarandy (atual Jurucé), incorpora-se a Jardinópolis.
A partir dos anos 20, JardinOpolis conheceu o sea major apogeu econômico, politico-cultural e social. Chegou
vinte mil habitantes - dezesseis mil na zona rural e quatro mil na zona urbana. Cont isso, o rnunicipio tinha:

a

- grandes extensoes de terras cuitivadas corn lavouras de café;
- dois Cineteatros corn duas Randas Musicals;
- através dos baroes do café, urn Banco próprio;
- urn enorme centro educacional implantado pelas Jrmis Franciscanas; o Colégio Sagrado Coraçao de Jesus e o
Grupo Escolar;
- destacou-se nacionalrnente corno Capital da Manga, pela força no cornércio de rnangas;
- no governo do Dr- Adernar de Barros, JardinOpolis teve reconhecimento estadual, já que o ex-prefeito e medico
jardinopolense Dr. Mario Guimaraes de Barros Lins chegou set nomeado Secretário do Estado da Educaçào e
Saude Pdblica.
No dia 18 de dezembro de 1959, atravCs da Lei Estadual n° 5285, cria-se a Cornarca no MunicIpio de
Jardinopolis. E no dia 22 de agosto de 1965, é oficialmente irnplantado e o inicio do thncionarnento da Comarca.
Tanto na criaçao da Cornarca, como sua irnplementaçao, ocorre na adrninistraçao do prefeito municipal Dr.
Newton Princivaili da Silva Reis - eleito ern mais dois pleitos municipais, totali.zando quatro mandatos frente ao
executivo municipal, sendo o politico jardinopolense que mais tempo exerceu o cargo.

o rnunicipio conta corn dois órgaos especificos Para a cultura: a Museu e Casa da Cultura "Dr. Paulo Portugal" e
a Secretaria Municipal de Cultura e Turisrno, corn o objetivo de estruturar politicarnente o setor da cultura para 0
rnunicipio de Jardinópolis e Jurucé, atribuindo-se as politicas püblicas relativas as cultura nas esferas nacional e
estadnal.
1.5- Democratizaçào Politica

o

processo de dernocratizaçao do fazer turistico em Jardinopolis e Jurucé sera monitorado pela atuaçào do
Conseiho Municipal de Turisrno de Jardinópoiis. Tambern pelo frequente convite a sociedadejardinopolense e de
Jurucé para que façarn parte de discussoes e debates sobre politicas socioculturais. Este Piano Diretor de Turisrno
propôe urn próximo PDTur, no prazo de ate 04 anos, a partir da data de aprovaçâo deste docurnento, pois por se
tratar de ser prirneiro, rnuitas atualizaçôes deverâo ser providenciadas para atender a dernanda.
Tambérn havera Conferéncias Municipais de Turismo a serern executadas a posterioridade, a partir do ano de
aprovaçao deste docurnento, sendo realizada a cada trés anos, corn coiaboração e debate entre Poder Pdblico e
Sociedade CiviL
Sugere-se tarnbérn a criaçao, formahzaço e revisâo legal de urn FOrurn Virtual de Cultura e Turisrno, corn local
reservado em urn sistema online do Poder PUbiico. Nesse portal, o cidado jardinopolense e/ou agentes culturais
e de turisrno poderäo solicitar este prirneiro Piano Diretor de Turisrno e tambérn, ao se entenderern como
oportunos, realizar encontros independentes, enviar propostas e dialogar corn a Secretaria Municipal de Cultura e
Turismo, corn suas instancias, instrurnentos de gestao e sisternas setoriais de cuitura. Alern de viabilizar trocas de
inforrnaçOes, dados e prograniaçOes, fortalecendo a ferrarnenta perante os rnunicipes.
1.6- Indices e dados do mnnicipio

A bandeira de Jardinópolis possui o brasao representativo do rnunicipio, corn 06 (seis) cores: anti, verde e
amareio, representando a Bandeira Nacional; branco, vermeiho e Preto, representando a Bandeira do Estado de
Sao Paulo.

lIjreteitura JfIfLunicipai be 3larbtnópous
p REFEiTItIA MUNICIPA!. DE

ESTADO DE SAO PAULO

JARDINÔPOLIS-SP
TERRA DA MANGA

0 Hino Municipal de JardinOpolis fbi escrita pot Nelson Biasoli e Newton Reis em Jutho de 1982.
Jardinópolis, pedaço do infinite
Vamos louvar-te num h/no de gloria
Do mundo, erguendo urn grito
Aos valores imortais de tua histOria
De Pereira da Silva, aft e crença
José tie Araüjo outro vulto arrojado
Em Silva Jardim o legado de avença
F/gui-as presentes no pqssado
As andorinhas alegres e alvissareiras
Voam p cias torres do temple elevado
Vito pousando na estreita soteira
Voejando no espaço azulado
Desde ilha grande a rnoça bonita
0 despertar de novas visites
No progresso desta terra bend/ta
Ajuventude trará troféus de campeöes
Quando a ho'stia so eleva angelical
Sobe com ela o sol dofirmamento
F urn sine a tanget dom in/cal
Numa oraçdo div/na em pensam ento
JardinOpolis, bela na graça
Jardinópolis, the/a de pass arcs
JardinOpolis, forte na raça
JardinOpolis, salve, salve

io-
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Oh, terra, de compreensão e harmonia
De labor fecundo luz e cor
Povo honrado traz naface a alegria
Capital do Manga dourada corn louvor
No altar de Deus a singela oração
Ao Born Jesus da Lapa todo ardor
Venerando Santa Aparecida e São Pant aledo
Entoando cantos fortes de Paz e am or
Este trabalho vibrante que eleva
A tuafarna aos quatro ventos
Fazendo pulsar o coraçdo do terra
Na reproduçdo sublime deste evento
A natureza corn seus dotes de art ista
Na sua infinita simplicidade
Soube reproduzir a alma paulista
Nesta dadivoa efeliz cidade
Que progrida Jardinópolis
Grande povo varonil
Viva, viva, .Jardinópolis
Por São Paulo e pelo Brasil!

Quadro informativo de dados especificos do municipio:
Regiäo TurIstica

Alta Mogiana

PopulaçAo

42.358 habitantes (IBGE-2016)

Area Total

501,87 km2

Densidade populacional
EmancipaçAo

84,40 hablkm2
27 dejulho de 1898.
E na data 18 de fevereiro do ano seguinte fbi criada a comarca sob Lei
Estadual n. ° 5.285.

Clima
MunicIpios limitrofes

Tropical
Norte Sales Oliveira
Sul Ribeiräo Preto
Leste Brodowski e Batatais
Oeste Sertaozinho e Portal
-

-

-

-

Djstãncias

Ribeirao Preto: 18 km
Sertozinho: 22 Ion
So Paulo: 335 km
Brasilia: 688 km

1.7- FormaçAo administrativa
Atualmente, a formaço administrativa do municipio de JardinOpolis e Jurucé d composta pelos seguintes cargos
e names:
Prefeitura Municipal de Jardinópolis
Prefeito: Dr. Joo Ciro Marconi
Vice-Prefeito: Paulo José Brigliadori
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Presidente da Cârnara: José Euripedes Ferreira
SEMCT - Secretaria Municipal de Cultura e Thrismo
Secretarjo Guilherme Antonio Bernardes Costa Ishie
SEMAP- Secretaria Municipal deAdministraçAo e Planejamento
Secretario Jorge Saquy Sobrinho
SESAU- Secretaria Municipal de Sañde
Secretãrio Dr. Fernando P. Saud Fregonesi
SEMEL - Secretaria Municipal de Esporte e Lazer
Secretario Maximiano Cândido do Nascimento
SEMIED - Secrctaria Municipal da Educaçflo
Secretária Marislei Hernandes Resende
SEMEOR - Secretaria Municipal de Finanças e Orçamento
Secretârio Fernando AntOnio T. Covas
SEOPS - Secretaria Municipal de Obras e Serviços Publicos
Secretário Rafael 1-lenrique Castaldini
SEAMA - Secretaria Municipal da Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente
Secretario Mario Roberto Meloni
SENIHJR - Secretariat Municipal de Negocios e Assuntos JurIdicos
Secretario Dr. Anderson Mestrinel de Oliveira
SEMAS - Secretaria Municipal da Assisténcia Social
Secretãria Maria da (Jraça Leira Brigliadori
ADJUR - Administração Distrital de .Jurucê
Maria Angélica Lipolis Fregonesi Pereira Lima
1.8- 0 Municipio hoje

Jardinópolis e Jurucé se encontra sob a administraçao do Dr. Joao Ciro Marconi, corn gestão entre os anos de
2017 a 2020, tendo corno Vice-Prefeito Paulo José Brigliadori e Presidente da Câmara, José EurIpedes FerreiraEm 2018 fez 120 anos de existência, corn urna população principahnente forrnada de imigrantes descendentes de
italianos, slrio-libanOs, japoneses, portugueses e espanhOis, que no infcio se dedicararn a indtistria cafeeira.
Segundo fontes cia IPEADATA, podernos inforrnar que a rnortalidade infantil gira ern torno de ate i ano (por
mu), corn urn Indice de 11,9 1. Expectativa de vida em anos e de 73,48. Ataxa de fecundidade (filhos por muiher)
e de aproximadamente 2,84. Taxa de alfabetizaçao: 92,42%. Indice de Desenvolviniento Hurnano (JDH-M) e de
0,735, sendo:
IDH-M Renda: 0,665;
IDH-M Longevidade: 0,735;
IDH-M Educação: 0,806.
1.8.1- Poyulacão e Dornicilios
Segundo o IBGE (2010/2015), ha urn nürnero muito prOximo de homens e rnutheres, tanto na zona urbana
quanto na zona rural, algo em torno de 50,1% de honiens e 49,9% de mulheres. A quantidade de domicilios vern
crescendo de maneira rápida no municiplo, já que em 1980 Jardinópolis tinha rnenos de 3.000 residencias e
edifIcios. Hoje, são mais de 15.000.
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Sobre o destino final do lixo:
96% e coletado diariamente por serviços de limpeza;
2% 6 colocado em caçamba por serviço de limpeza;
0,5% 6 quelmado na prOpria propriedade;
0,5% 6 enterrado na prOpria propriedade;
1% vai para outros destinos.
Sobre o rendimento domiciliar per capita:
15% da populaço tern ate 1/2 salario minirno;
20% da populaçao tern de 1/2 a 1 salario rninimo;
60% da populaço tern de I a 2 salarios minimos;
4% da populaçao tern de 2 a 5 salarios minimos;
1% da populaçao tern mais de 5 salários rnInirnos.

Sobre a populaço residente, por grupos de idade
22% da populaço está entre 0 e 14 anos;
60% da popu1aç10 está entre 15 a 59 anos;
18% da popu1a90 está acima dos 60 anos.
1.8.2- Educadilo
Dc 2008 ate 2015, JardinOpolis e Jurucé rnanteve-se numa reta corn pouca variaçao de n6meros de matrIculas,
per sdrie escolar, no Ensino Fundamental e Pré-Escola (entre 5.500 a 6.500 e 1.000 a 1.500, respectivamente). Já
em matriculas nas creches, o nUrnero sO aurnenta, saindo de 300 em 2008 e chegando a 1500 em 2015.
Sobre o indice de Desenvolvimento da Educaço Básica (2007 a 2013), o municipio ultrapassou a Meta
Municipal, alcançando a Meta Estadual. Se continuat- gradativamente rnelhorando, logo chega an ideal da Meta
Federal.
1.8.3- Economia
Segundos dados do IEGE (2013), sobre o Produto Interno, calculado per valor de R$1.000,00
- menos de 85.000 vern daAgropecuária;
- ate 140.000 vem da IndUstria e seus Setores;
- e ate 400.000 vem de Serviços.
Isto 6, com o Produto Interno dos Municipios, se tern
- 11% da Agropecuãria;
- 17% da IndUstria e seus Setores;
- 46% de Serviços;
- 18% da Adminisfraçào e Serviços Páblicos;
- 8% de Jmpostos.
1.9- ValoraçAo Ambiental
Segundo o Departamento de Mein Arnbiente, através da Casa da Agricultura (CATI), a Va1oraço Ambiental foi
informada da seguinte forma:
1.9.1 - Matas de JardinOpolis e Distrito de Jurucé
a)
b)
c)
d)

Mata da Limeira -81 hectares;
Mata do Ron que - 41 hectares;
Naci Pinto Prado - 55 hectares;
José Aureo Ferreira - 45 hectares;
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e) Fazenda Guanabara - 157 hectares;
f) 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;
m) Mat a da Chuva e lbiricu - 49 hectares;
n) Senarese - 6 hectares;
o) Goiaba - 13 hectares;
p) Fazenda Born Jesus - 136 hectares;
q) Fazenda CriciOrna - 100 hectares;
r) Mata Fazenda Visconde - 263 hectares;
a) Sanem (Pedreira Sta. Izabel) - 145 hectares;
t) Fazenda Sto. Antonio - 94 hectares;
u) Sitio Sta. Jnês -90 hectares.
1.9.2- Porcentagern por Valoracâo
- Brejo e Vãrzea: 1003 hectares (2,11%);
- Vegetaçào Natural: 6592 hectares (13,86%);
- Reflorestamento: 73 hectares (0,15%).
1.10- Leis Municipais Inerentes ao Turismo
Dentro da atual Secretaria Municipal de Cultura e Turismo, a pasta do Turismo começou a ter uma atençao major
na gestao a partir do ano de 2009, once foi criada a Lei de n°3568/09, onde dispoe solve a criaçâo do Conselho
Municipal de Turisnio de JardinOpolis. Assim, somente em 2017 foi feito o decreto 5572/17, no qual dispOe 0
decreto sobre a composiçäo do Conselho Municipal de Turismo de Jardinopolis.
Espera-se que a partir deste docurnento norteador, outras Leis e Decretos sejarn elaborados para facilitar a adesao
dos pianos logisticos, burocráticos, executáveis e dernocrdticos para a populaçao de Jardinopolis, Jurucê e
flutuantes.
1.11- InserçAo regional e acessibilidade
A entrada principal da cidade ë acessada através da Rodovia Dr. Arthur Costacurta que está ligada a uma das
principals vias do Estado de Säo Paulo: a RodoviaAnhanguera. No entanto, ha outras possibiidades de acesso
para chegar em JardinOpolis:
- pela Rodovia Alexandre Balbo, ao son final cruzando corn a Rodovia Anhanguera, conieça uma estrada de terra
corn o mesmo norne: Alexandre Balbo. Eta termina nos limites urbanos de Jardinópolis corn o norne de Avenida
Pequena do Nascimento;
- pela Rodovia Cândido Portinari, ao chegar no KI'1 324, haverá urn acesso so distrito de JurucO através da
Vicinal José Riul, no qual terinina na Avenida Newton Reis, em JardinOpolis;
- ainda pela Rodovia Cândido Portinari, Porto da travessia do Rio Pardo, ha também urna entrada por uma
estrada de chao que segue ate chegar próximo ao cemitério de JurucO, na ma Pedro Targa.
Ha outras vias de acesso por fazendas, canaviais e estradas de terra ainda nâo catalogados. Entretanto, pensando
principaimente nas Rotas de Aventuras e para o Turismo Rural, umas das açOes e exatarnente rnapear esses
pontos para evidenciar ac, municipe e aos flutuantes interessados.
1.12- Conselho Municipal de Turismo de Jardinópolis (COMTUJARD)
1.12.1-0 gue é oCOMTUR?
0 COMTUR se dá a sua caracteristica de Conselho Municipal. E uma instância de pianejainento participativo
nas gestOes locais, sendo constituido come, um forum deliberativo no terna turismo. Em JardinOpolis, sua sigla se

is
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torna COMTUJARD - Conselho Municipal de Turismo de JardinOpolis.
1.12.2- COMTUR co Turismo

o turismo vende expectativas prazerosas Para que a cidade possa oferecer urn cenário que corresponda as
expectativas geradas, C necessãrio quo cia esteja preparada. 0 COMTUJARD deve otimizar, fiscalizar e
monitorar os trabalhos relacionados corn o Turismo. E, para isso, seus mernbros on representantes devem
participar ativamente de todas as atividades do municipio que abordem esse tópico.
1.12.3- COMTUJARD

o Conseiho de Turismo em Jardinopolis e algo recente. Primefro corn a sua Lei de

N°3568109, fundada ern 09 de
Setembro de 2009, na gestäo do Prefeito José Antonio Jacomini. Entretanto, o primeiro COMTUJARD foi
decretado em 12 de Maio de 2017, sob oN° 5572/17, na gestào do Prefeito Dr. João Ciro Marconi.

Sua composição originalmente contou corn 09 (nove) rnernbros titulares e 09 (nove) suplentes, conforme
disposto a seguir:
• representantes da Secretaria Municipal da Cultura e Turisrno: Talita Bueno Quirino (titular) e Antônia
Terezinha Marques Vizu (suplente);
• representantes da Administração Municipal: Mario Roberto Meloni (titular) e Rafael Henrique
Castaldini (suplente);
• representantes da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer: Waldiney de Castro (titular) e Maximiano
Cândido do Nascimento (suplente);
• representantes da Câmara Municipal: Cleber Tomaz de Camargos (titular) e José Eduardo Gomes JUnior
(sup lente);
• representantes da Associaçao Cornercial e Industrial de JardinOpolis: Luciana Bortolin (titular) e Carlos
Wender Branco (suplente);
• representantes de Hotéis, Restaurantes, Bares e Similares ern JardinOpolis:
• Maik Douglas Ferreira Barbosa (titular) e Cristhiano Marcelo LelC (suplente);
• representantes de HotCis, Restaurantes, Bares e Similares em Jurucê: Karmne Meloni (titular) e Fernanda
Suely Riul Souza (suplente);
• representantes das Agendas de Viagern do rnunicipio: Rui Eduardo Fernandes Ferreira Roselino (titular)
e Gisele Maria Fernandes (suplente);
• representantes da Agência de JardinOpolis do Serviço de Apoio as Micro Pequenas Empresas de São
Paulo - SEBRAE: Marcus Tiago Fregonesi (titular) e Josiane Rodrighero (suplente).
Espera-se que agora, corn a forrnação do COMTUJARD, uma atuaçäo forte no desenvolvirnento turistico de
JardinOpolis, podendo apresentar uma participação consistente dos membros, alCm de fortalecer a conflança com
a comunidade, incentivando projetos de impulsionarnento ao desenvolvimento sOcio-econOrnico-cultural no
municipio.
1.13- Clima
Tom urn clima predominanternente tropical. Ha rnuito menos pluviosidade no inverno que no verào. Com 21.8
° C C a temperatura media em Jardinopolis. A media anual de pluviosidade C de 1521 mm. 0 mes mais seco tem
uma diferença de precipitaçao 246 mm ern relação ao rnés mais chuvoso. As temperaturas mCdias variarn 5.3 °C
durante o ano.

•
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A temperatura media do més de Janeiro, o més mais quente do ano, 6 de 23.7 °C. A temperatura media em Juiho,
6 de 18.4 °C, sendo a temperatura media mais baixa de todo o ano. 23 mm refere-se a precipitaçäo do més de
Agosto, que 6 o més mais seco. Apresentando uma media de 269 mm, o més de Janeiro 6 o més de major
preeipitaçao.
TABELA CLIMATICA JARDINOPOLIS
Janeiro Favarel- Marco Abrii - WIG Junho Juiho A90510 Salem- Qetubro Novaei- DenIro
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1.14- Metodologia
Primeiramente, cabe ao Poder Püblico implementar politicas que orientem o planejarnento e a gestho de diversas
atividades e setores econémicos, dentre des, claro, o Turismo. Essas poifticas devem ser alicerçadas por
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diferentes agentes socials existentes, proporcionando major integraçao dos processes coletivos construtivos e
garantindo urn ambiente favoravel a propostas de açOes e intervençOes.
Isto é, este propOsito sera o norte guia da Secretariat Municipal de Cultura e Turisrno,já que este PDTUr é ø inicio
de mdo Quanto mais coletas e diagnósticos os futures pianos tiverem dispostos, major seth o investimento de
urn flituro prOspero na pasta do Turismo.
As etapas rnetodolOgicas para elaboraçao do próximo PDTur, mas ja baseado neste, referent-se, basicamente a:
Médulo 01 - Govei-nança no Turismo
Visando fortalecer o dialogo entire a Gestao Municipal, membros do COMTUJARD e envolvidos da sociedade
civil e do trade turf stico, serão trabalhados conteádos técnicos e estratégias que estimulern o diálogo per mein da
escuta come ferrarnenta de cornunicação e cornpreensão de participantes, agentes turisticos e populaçAo,
favorecendo as conexôes necessarias a construção da rede de relaçôes do desenvolvimento local do Turismo.
Serão elas:
m4vEsTJciAcAo APRECIATIVA
Formação, preparação e execução de urna equipe, alinhada a organizaçOes e Poder Publico, Para obter resuitados
superiores. E uma metodologia diferenciada e que trará inovaçOes para utilFzar-se em processes de
desenvolvimento organizacional, planejamento estratégico e gestão de mudanças para a pasta do Turismo.
CONCEITOS DE DESENVOLVJMENTO LOCALE REDES SOCTAIS
Seth uma força organizada de forma igualitária e democrática, onde as pessoas flo se encontrar para debates e
dialogos, pan que juntas possarn construir pactos, projetos e investirnentos, realizando melhorias de vida e
desenvolvimento do territOrio municipal.
MAPEAMENTO DE STAKEHOLDERS
Seth urn foco no comportarnento estratégico proferido pelo grupo de governança constituido (seja o
COMTUJARD, on terceiros contratados), ligado ao desenvolvirnento do Turismo de Jardinopolis e Jurucê, para
a identificaçao dos agentes necessaries para impiantar pianos, prograrnas, projetos, açOes on biciativas no
contexto local e regional e manter as diversas partes envolvidas e satisfeitas, partindo da avaliaçao de seus
interesses, riscos e viabilidade - resultados que serão aplicados an prOximo PDTur.
MOdule 02 - Diagnostico da Atividade TIiristica
Principais focos:
a) Desenvolver estratégias, principalmente de levantarnento de informaçOes, aplicando pesquisas primárias
e secundárias;
b) Utilizaçao, para reahzaçao do inventário, de questionários elaborados a partir de rnodelos sugeridos pela
Secretaria do Turisrno do Estado de São Paulo;
c) Jdentificação coletiva dos potenciais, das necessidades, pontos fortes, fracos, oportunidades e problernas
referentes ao turisrno do rnunicipio, per rneio da realização de estudos diagnosticados na análise da
oferta e demanda turf stica, principalrnente pela realizaçao de questionários quantitativos e qualitativos e
mapas iconográflcos, corn a intençâo de entender os cenários atuais do turismo no local per mein de
investigaçOes participativas da reandade turistica afim de proper sugestöes de rnelhoria;
d) Utilizaçao da Metodologia de Hierarquizacão, utilizada pela OMT (Organizacão Mundial do Turisrno),
para avaliar a irnportância de cada atrativo;
e) A urgente elaboração de urn roteiro ern JardinOpolis e Jurucë - ao menos rudimentar;
f) Constituição de Grupo de Trabaiho responsável para a organização das inforrnaçöes coletadas,
digitaçao, atualizaçao e montagern do prOxirno PDTur de JardinOpolis.
MOdule 03 - Elaboração de Diretrizes para o Turismo (PrognOsticos)
Precisam ser realizadas açOes para implementação do Piano Diretor de Turisrno que aglutinarão as análises do
diagnostico, visão de future e vocação, Para gerar oportunidades de desenvoivimento do Turisrno, sempre
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apoiado corn estudos de casos dos prognOsticos.
No houve urn diagnostico aprofundado ainda para ievantar dados o suficiente para urn PDTur complexo.
Porém, este prirneiro piano é justarnente organizar-se burocraticamente para que o rnunicipio tenha o beneffcio e
tempo habit de fazer o levantarnento completo e preciso, corroborando os já conhecidos problernas da cidade em
relação ao Turismo, e, assirn, angariar e transformar soluçOes para meihoria, desenvolvimento e progresso da
Pasta de Turismo.
MOduIo 04 - Desenvojyimento de Roteiros fliristicos Institucionais
As rotas citadas no começo do docurnento, no item 1.2- Caracteristicas turtsticas de Jardinópolis e Juruce,são
eixos voitados para o desenvolvimento de roteiros turisticos a partir da dethição e avaiiação dos atrativos.
Urn trabaiho corn equipes profissionais, somada a agentes turisticos locais, corn a COMTTJJARD e a Secretaria
Municipal de Cultura e Turismo de JardinOpolis também devera ser idealizada de hoje em diante, rnesmo que
haja predefinicOes de anos it frente em PDTur que virito.
MóduIo 5 - Eiaboraçao de urn Piano de Ação do Thrisnio
Etapa que defmirá e priorizará das açOes especilicas de cada macro prognOstico defithdo, organizadas num
cronograrna de trabaiho. Açoes que deverao ser estudadas, principairnente corn as atualizadas tendências de
mercado para novos negOcios no segrnento turistico. A partir dessas novas ideias, devem ser hstados Os
prograrnas e projetos importantes na concretização dos macro prognOsticos, ciassificados para reahzaçao dos
rnesmos ern: curto (ate 03 anos); medio (at 05 anos); e longo (at 10 anos) prazos.

o Plano de Ação deverá ser apresentado, analisado e validado por representantes do municipio convidados,
especialmente, durante a realização do Prirneiro Workshop de Turisrno em Jardinopolis.
DLAGNOSTICOS £ ANALISES

2.1- lnventãrio
De acordo com a rNVTUR, o Inventário da Oferta Turistica consiste no levantarnento, identificaçao e registro
dos atrativos turisticos, dos serviços e equipamentos turisticos e da infraestrutura de apoio ao turismo corno
Strumento base de inforrnaçOes para fins de planejarnento, gestão e promoção da atividade turistica,
possibilitando a deffiiçao de prioridades para os recursos disponiveis e o incentivo ao turismo sustentavel.
Corn a realizaçao do Inventário, e posslvei fazer um ievantamento da infraestrutura do rnunicipio e de seus
atrativos turisticos. E importantissima essa anahse para que se identifique toda a estrutura que pode ser utilizada
pan fins turisticos. A partir do Inventário, e possivel ernbasar as açöes de planejarnento, gestAo, promoção e
incentivo a comercializaçao do turismo a partir da adoçao de urna metodologia-padrao para inventariar a oferta
turistica no pals.
0 banco de dados gerado a partir do inventãrio e de fundamental importitncia Para rnanter o acornpanhamento do
desenvolvimento dos atrativos turisticos, atualizar as inforrnaçOes, ter essas thformaçôes it disposição dos turistas
e da populaçao e ter esses dados basicos corno uma base sOlida para a criaçao de diretrizes.
2.2- Detaihes do Inventário
22.1- Museu e Casa cIa Cultura "Dr. Paulo Portugal"
Inaugurado no dia 26 de julho de 1985 no antigo prédio da subestaçao da força e luz, construção de 1911, o
museu guanla todo o acervo histOrico cIa cidade corn fotos e objetos, no local tarnbérn são realizados cursos de
rnUsica e artesanato.
2.2.2- Bares e restaurantes e simiiares
01 - PEIXINHO BAR
Rua Getülio Vargas, 746 (16 3763-0100)
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Especializado em porcOes e peixes, abrindo diariamente tarnbém para alrnoços. Possui urn ?ande espaço para
eventos, onde foi, nos aries 90, o ponto de encontro da juventude jardinopolense corn a boate Fish Dance. Os
pratos principais so porçào de surubirn ejoelho de porco.
02- TIM DO LELE LANCHES
Praçallossa SenhoraAparecida s/n (16 3663-3366)
Lanchonete movel corn rnais de 20 anos de tradiço, corn diversas filiais em Ribeirao Preto e Sertaozhtho, tendo
urn variado cardapio em !anchcs, destacando Os famosos cachorros-quentes prensados.
03 - SESTARI LANCI-IES
Rua Garotti, 115 (16 3663-6567)
O estabe!edhnento corn 16 aims de fundaçao serve variados tipos de porçOes e lanches. As mesas ficarn
espaihadas em jima praça, tornando-se ideal para os dias quentes. Tern corno carro chefe o quibe recheado.
04- ARMAZEM DO GUERINO
Rua Coronel Clementino, 1039 (163763-0312)
Fundado em 1944 é o estabelecimento mais tradicional de JardinOpolis, era ali no seu balcao que o compositor
Joào Pacifico tomava sua cachaqa quando estava na regiâo. Mantérn ate hoje o estilo armazérn corn prateleiras
lotadas dos rnais diversos produtos. Atradiqao da casa é o codeguim e 0 chouriço.
05-PEIXEECIA
Av. Pref. Newton Reis, s/n (16 3663-5333)
O local une pescaria e gastronornia, sendo urna referéncia do "pesque e pague" da regio de Ribeirao Preto.
Conta com duas represas para pescaria e urn arnplo restaurante. 0 prato principal é Tilápia a parrnegiana.
6- RICAN RESTAURANTE ORIENTAL
Av. Pref. Newton Reis, 570 (16 3663-9298)
Restaurante especializado ern comida j aponesa. Os Hot Rolls é a porço rnais pedida.
7- BAR PONTO DE ENCONTRO
Rua Coronel José Theodoro, 229
Fundado em 1978 é a rnais tradicional salgaderia da cidade rnais conhecido corno bar do Demá. A coxinha de
frango e o carro chefe do local. Urna curiosidade é que durante a quaresma, e produzida a coxinha de rner!uza.
8- BAR DO SOARES
Av. Pref. Newton Reis, 1111 (16 3663-6562)
Aqui e feito o rnelhor torresmo da regiào, podendo consurnir no local ou levar os alirnentos pra casa.
09 -SORVETERJA DO TANA
Praçallossa SenhoraAparecida, 54(163763-0090)
Fundada em 1952 é a sorveteria mais tradicional da cidade. Além dos sorvetes artesanais, o local é conhecido
pelo came e queijo, a vaca preta e o suco de laranja corn sorvete.
10- JARDIM D0AcAI
Ay. Pref. Newton Reis, 8 11 (16 99239-1030)
O local oferece sorvetc de açai artesanal onde o cliente rnesrno se serve, complementando corn urna variedade de
opçOes. Ha tarnbérn caldos e fondues.
1!- FRANGOLINO CHOPERIA
Ay. Visconde do Rio Branco, 308 (16 3663-6996)
O local serve uma variada opçtes de porçöes e caldos. Destaque Para a porcäo com iscas de frango e batata frita.
12- PONTO FINAL RESTAURANTE
Rua José Bonifácio, 241 (16 3763-2588)
o restaurante abre sornente para ahnoço, oferecendo comida self-service ou por peso. Tradicional na cidade.
13- CHOPIN RESTAURANTE
Rua Coronel José Theodoro, 213 (16 3763-1898)
Aberto diariamente para almoço, corn grande variedade de saladas e pratos quentes.
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14- R.ESTAURANTE OLE
Rua Silva Jardim, 491 (16 3763-0383)
Corn mais de 40 anos de tradiçào, o restaurante de dia serve serve almoço e a noire porcôes e lanches.
15- VARANDA RESTAURANTE
Ay. Pref. Newton Reis, 1296 (16 3663-4999)
Ha o serviço de almoço, no entanto seu ponto mais forte é o farnoso happy hour corn porçOes. Sua localizaçao d
bastante agradável ern dos pontos rnais movirnentado dat cidade.
16- BETUS BAR RESTAURANTE
Av. Pref. Newton Reis, 571 (16 3663-9294) Serve refeiçoes e grande variedade de porçOes. Obife

a parrnegiana é ø prato mais pedido.

17-CUCALANCHE
Praça Sao Pedro, 75 - Juruce (16 3693-1275)
Cornida caipira servido de modo rUstico corn mesas espalhadas pela praça e estabelecimento.
18-BAR DA TIGRINI-IA
Rua Antonio Tavel a, s/n - Jurucê (16 3693-1393)
Restaurante especializado ern cornida caipira, foi o pioneiro dat gastronornia rural no distrito de Jurucé, sendo
referéncia regional de Ribeirao Preto.
19- DU PIRU BARE PORçOES
Rua Getálio Vargas, 561 (16 3663-0095)
Grande variedade de porçOes e local corn rnüsica ao vivo
20- ALAMEDA 21 BARE PETISCARIA
Rua Sao Sebastio, 34 (16 3693-1506)
Serve lanches e porçOes. Nos fins de semana tambérn tern rnOsica an vivo.
21- PRIMUS HAMBURGUERJA
Ay. Pref. Newton Reis, 1140 (16 3663-6980)
o pioneiro na cidade em hamburgueria gourmet e lanches artesanais. 0 Boquinha de anjo é o destaque da casa.
22- CASCATA PIZZARIA
Av. Pref. Newton Reis, 1110 (16 3763-0027)
Franquia da pizzaria corn suas tradicionais pizzas e macarräo ao vivo.
23- MANGO JAMBO
Praçallossa SenhoraAparecida, 193 (16 3663-7990)
Sorveteria corn rnais de 20 de tradiço na cidade.
24- PALACIO DOS SORVETES
Rua Arnérico Salles, 508 e Rua Yoclo Kinsui e Yassuki Inada, 558 (16 3663-4880)
Duas casas na cidade corn grande variedade de sabores de sorvete alern de bolos e bebidas quentes.
25- ESTAcA0 BAR JURUCE
RodoviariaAristofanes Corréa, s/n - Jurucé (16 99390-5585)
O bar fhnciona na antiga estaçào ferroviária de JurucO, hoje rodoviária, servthdo os rnais diversos salgados. Tern
come, Prato principal o torresrno.
26 -ARMAZEM JURUCE
Rua Miguel Destito, 105- JurucO (16 99293-5863)
0 antigo arrnazérn ern frente a rodoviãria de Janice se tornou urn restaurante, rnantendo come decoraçao objetos
antigos. 0 local faz eventos temãticos como dia da feijoada, cornida de boteco, entre outros diversos pratos.
27- BARUK BAR
Rua Dorniciano Alves de Resende, 465 (16 3663-5250)
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Localizado na casa que pertenceu ao fundador da cidade Domiciano Alves de Resende, o Baruk é urn pub que
alérn de oferecer cervejas artesanais e shows, prornove debates e palestras dos mais variados ternas ao püblico
jovern.
28- SARANDY MUSIC BAR
Rua Pedro Targa, 593 - Jurucé (16 98197-6800)
A casa tern urn design rüstico corn várjos arnbientes em urn so. A cada dia urna atraçäo musical diferente dos
mais variados estilos.
29 -ASSAFRITO SALGADERIA
Rua Coronel José Theodoro, 510 (16 3663-4508)
Diversidade em salgados, sucos e vitaminas, corn preços populates.
30- PANIFICADORA MODERNA
Praçallossa SenhoraAparecida, 37 (16 3763-0155)
Urna das mais tradicionais padarias da cidade, conhecida por seus doces sendo o Pudim de Rotha o mais famoso
do local.
31- PADARIA DO RUBINIJO
Rua Rui Barbosa, 390 (16 3663-5697)
Referéncia em doces, a padaria tern no pudim, em seus bolos diferentes e no brigadeirâo os pontos altos da casa.
32- GUGA'S PANIFICADORA E CONFEITARJA
Rua Joâo Mariotti, 1294 (16 3663-8494)
A qualquer hora do dia é possivel notar a fila no Guga's, dentre todos os seas sucessos de vendas. 0 flo de Dedo
é a marca do local.
33- CANTINA DATTAINES
Rua Carlos Costacurta, 05 (16 3663-3552)
Aberto diariamente para alrnoço, a preços populares.
34- MEGABOM PIZZARIA
RuaAmérico Salles, 565 (16 3663-5855)
Aldm de variedades de pizzas, a casa também oferece esfihas abertas.
35-AUTO POSTO MATRIZ
RuaArndrico Salles, 512 (16 3663-5970)
A loja de convenléncia do posto de combustivel se tomou urn ponto de encontro par tornar café e bate-papo. Os
doces e paes que sao feitos ali fazem o sucesso do estabelecimento.
36- POSTO INICTAL
Av. Pref. Newton Reis, 1095 (16 3663-3338)
0 local se tornou ponto de encontro para a juventude de JardinOpolis nas noires dos fins de sernana,
principalinente para encontros de carros.
37-POSTODALAPA
Av. Belarmino Pereira de Oliveira, 565 (16 3663-2216)
Recdm thaugurado (2017), a loja de conveniência do posto já tern o seu carro chefe, o pao de queijo recheado
corn 04 queijos.
38- E5TAçAO DO ESPETO
Av. Belarmino Pereira de Oliveira, 324
Além dos espetinhos de qualidade, em dias frio, a casa serve caldos tambem.
39- RESTAURANTE SALATA
Rua Getálio Vargas, 640 (16 3663-3511)
Restaurante anexo ao hotel, urn dos poucos que serve janta como self-service.
40-HOT SUSHI

a
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41- FABRICADO ESPETO
Av. Juscelino Kubitschek, 281 (16 3663-4741)
Grande variedade de espetinhos. 0 local fica é especialmente procurado em dias de jogos de ifitebol e
competiçOes de vale-tudo.
42- NOVA NUTRI
Rua Jorge Saquy, 330 (16 3663-6696)
O restaurante fica no distrito industrial da cidade e atende principahuente os fitncionarios e fornecedores das
empresas instaladas ali.
43- MARCIA LANCHES
Praçallossa SenhoraAparecida, 02 (16 99195-0980)
Localizado em um dos quiosques na praça central da cidade, corn grande variedade de lanches.
44- PASTEL CIA
Praça Nossa SenhoraAparecida s/n (trailer 163663-4313)
O trailer dos pastéis fica na praça central da cidade com cardápio variado do salgado.
45- LIGEIRINHO LANCHES
Praça Joao Guimares s/n (onibus 16 3763-2692)
A lanchonete instalada dentro de inn ônibus de 1982 estaciona todos os dias na praça da rodoviaria desde 2001.
46- COCOTAURU'S BURGER
(16 99390-6696)
Pioneiro dos food truck na cidade, especialidade sao os lanches gourmet, geralmente fica estacionado na At
Newton Reis.
47- TOMODATY'S susm BAR
Av. Belarmino Pereira de Oliveira, 196 (16 3763-0674)
Restaurante de comida japonesa, tradicionahnente para encomendas, mas tambem atendendo a clientela
fldelizada no prOprio local.
48- VEROLALIMENTAçAO
Av. Belarmino Pereira de Oliveira, 324 (16 3763-0160)
0 frango assado rnais conhecido da cidade. Enquanto ha a espera nas longas filas pars, comprar
cliente sempre tem degustaçao de chopes a disposiçào.

0

frango, o

49- MARMITARIA SOLDADOS DE CRISTO
Rua Aziz Rassi, 107 (16 99302-7370)
A ONG Soldados de Cristo prepara refeiçoes a preço de ES 5,00 Para ajudar nas despesas, devido a qualidade da
comida e an preço o local vive cheio.
50- PICANIIA DOZE
Rua Pedro Targa, 440- Jurucé (16 3693-1145)
Churrascaria e choperia sernpre com mUsica ao vivo.
2.2.3- CasarOes histOricos
1- CASA DE CLAUDIONOR DIB
Av. Visconde do Rio Branco, 439
2- CASA DE AMALIA COSTACURTA CORAZZA
Rua Sete de Setembro corn Rua Rui Barbosa
3- CASA DE FRANCISCO YOSHINORI KINSUI
Rua Lincoln Guirnaraes corn Rua Sete de Setembro
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04- CASA DE JOSE COSTA
Rua Coronel Clementino, 39
OS- CASA DE JOAO NASSER
Rua Rui Barbosa, 567

6- CASA DE FRANCISCO MAZZEL
Rua Getülio Vargas corn Rua Coronel Clernentino
7- CASA DE LENI TORRACA
Rua Visconde do Rio Branco, 07
08 - CASA DE EUCLIDES MAZZO
Rim Treze de main corn Rua Tonico Said
9- CASA DE LIGIA GUIMARAES
Rua Domiciano Alves de Rezende corn Rua Silva .Tardim
10- CASA DE AMELIA PACIENCIA MACEDO
Rae Américo Salles, 527
11- CASA DL EURICO REZENDE
Rua Rui Barbosa, 756
2.2.4- Hospedagem
01 - 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)
O hotel possui 23 apartarnentos.
3- FRAN PALACE HOTEL
Av. Pref. Newton reis, 960 (16 3663-3507)
Possui 20 apartamentos.
4- SALATA HOTEL
Rua Getálio Vargas, 670 (16 3663-3511)
O hotel possui 65 apartamentos.
5- MOTEL AQUARIUS
Rod. Candido Portinari km 324- JurucO (16 3693-1319)
O motel possui 21 suites.
2.2.5- Monumentos
1- DISCO VOADOR
Urn dos monumentos mais conhecido da cidade foi inaugurado em 1967 pelo prefeito Newton Reis. Sua crença
era que na mode do ser hurnano, o rnesrno iria para outro planeta. Está localizado entre as avenidas Pequena do
Nascimento e Belarmino Pereira de Oliveira.
2- MONTJMENTO AOS COLONIZADORES E PIONEIROS
Conhecido por "estátuas" o monumento é uma obra do artista Adëlio Sarro, inaugurado em 1996, localizado na
Rodovia Arthur Costacurta. Cada personagem da estátua conta a histOria de Jardinópolis, de maneira
representativ&
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3- MONUMENTO AO SENHOR BUM JESUS DA LAPA - PEQUENA DO NASCIMENTO
Inaugurado no dia 27 de julho de 1998, dia do centenário da cidade, localizado na rotatória da As'. Pequena do
Nascimento.
4- MONUMENTO DO CRJSTO REDENTOR
Inaugurada em 06 de janeiro de 1984, localizado enfre as avenidas Belarmino Pereira de Oliveira e Pref. Newton
Reis.
05 -NOSSA SENHORAAPARECIDA
Inaugurada em 1988, flea em frente a igreja Nossa Senhora Aparecida na Praça de mesmo norne, tnas tambem
conhecida como Praça Matriz.
6- OBELISCO
Hornenagem an centenário da Independéncia do Brasil, inaugurado em 07 de setembro 1922, localizado na Praça
Coronet j0a0 Ouirnaraes.
7- CRUZEIRO
Marca a passagem dos missionérios redentoristas na cidade, inaugurado em 28 de abril de 1940. Flea na Rua
Américo Safles corn Rua Saldanha Marinho.
8- ROMANO GAROTTI
Busto do pioneiro da industria de calçados, localizado na rua Coronet José Teodoro com aAv. pref. Newton Reis
Está ern frente a antiga flibrica de botinas Garotti, inaugurado em 27 de jutho de 1998.
09-SAO PEDRO
Padroeiro de Jurucé, fol inaugurado em 1996 e flea na rotatôria da entrada do distrito.
10-MEMORIAL DO ROMEIRO
Inaugurado em 27 de julho de 2016 é uma hornenagem a todos os romeiros do Senhor Born Jesus da Lapa, fica
entre as avenidas Pequena do Nascimento e Belarmino Pereira de Oliveira.
11 - SANTA CECILIA
Obra do arquiteto Francisco Mazzei na década de 1910.
Praça Manuel Antonio Dias na entrada do Museu e Casa da Cultura Dr. Paulo Portugal.
12- LARGO DA INTEGRAçA0
Obra que celebra a demoliçao da estrada "Curva da Morte", inaugurada em 27 dejulho de 1979, obra da empresa
de Tuff, Said, localizada entre as Avenidas Visconde do Rio Branco e Pref. Newton Reis.
13- ROTATORIA ROMANO GAROTTI
Inaugurado em 13 dejutho de 1996 flcaAv. Pref. Newton Reis corn Rua Coronet José Theodoro.
14- MANGUEIRA DA LAPA
Mesmo nâo sendo um monumento construido pelo homem, a mangueira da Lapa d urn simbolo da cidade e ponto
de encontro durante a festa do padroeiro. Centenária, d uma das antigas árvore da fruta que nos simboliza,
localizada no Santuário do Senhor Born Jesus da Lapa.
2.2.6- Estaçöes ferroviarias
1- ESTAçAO VISCONDE PARNAIBA
Fazenda Parnaiba (Coordenadas 21'01'45"S 47°42'27"W)
Inaugurada ern 03 de outubro de 1886 por D. Pedro II quando Jardinopolis ainda era comarca de Batatais.
Atuahnente está abandonada.
2- ESTAçA0 JURUCE (SARANDI)
Rua Pedro Targa, 593 - Jurucé
Inaugurada em 05 de setembro de 1894. Atualmente thnciona como rodoviária e tern também urn bar e agenda
dos Correios.
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3- ESTAcAO JARDINOPOLIS
Praça Col. Joao Cuimares, s/n
Inaugurada em 01 de agosto de 1899. Atualmente é a Câmara Municipal e rodoviaria (foi modificada do projeto
original).
4- ESTAcA0 ENTRONCAMENTO
Localizada a 10 quilometros de estrada de terra a partir do km 324 da Rodovia Cândido Portinari. Jnaugurada em
01 de junho de 1900. Atualmente está abandonada.
05 - ESTAçA0 CRESCIUMA
Fazenda CriciUma (Coordenadas 20°57' 19. 19"S 47 048'42.80"W)
Jnaugurada em 01 de junho de 1900. Atualmente está abandonada.
06- ESTAcAO JARDINOPOLIS NOVA
Margem Leste da Rodovia Anhanguera, km 330.
Inaugurada em 10 de main de 1979. Atualmente está abandonada.
2.2.7- Prédios históricos
01 - ESCOLAESTADUALAMERJCO SALLES OLIVEIRA
Rua Sete de Setembro, 121
Primeira escola da cidade, o prédio de 1908.

e

2- ESCOLA ESTADUAL PROF. PLINTO BERARDO
Rua Domiciano Alves de Rezende, 667
A thauguração do prédio 6 1959.
3- FORUM OCTAVIO DE ALMEIDA GUIMARABS
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 Jaime Nogueira
5- COLEGIO SAGRADO C0RAcAO DE JESUS
Praça Dr. Mario Lins, 150
local hoje e o Paço Municipal (prefeitura). 0 prédio 6 d 1914

o

6- SANTA CASA DE MISERICORDIA
Praça Dr. Mario Lins, 147
Predio de 1920. Atualmente se encontra abandonado.
7- CASA PAROQUIAL
Rua Silva Jardim, 258
0 local é a casa do pároco da Igreja Nossa Senhora Aparecida. 0 prëdio de 1941.
8- T1-IEATRO APOLLO
Praça Nossa Senhora Aparecida, 26
Inaugurado em 1912, hoje o local 6 uma loja de eletrodomdsticos.
9- CASA DA CRJANA
Rua Saldanha Marinho, 507
Sede daAssociaçao Casa da Criança de JardinOpolis, teve sua construçao iniciada em 1965.
10- FABRICADE CHAPEUS
Rua Euclides Berardo, 172
Projeto do arquiteto italiano Francesco Mazzei foi inaugurado em 1926. Hoje no local funciona urn
supennercado.
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11- CASA ECONOMICA RTJFINO LEIRA
Rua Coronel José Theodoro, 128
0 preclio da década de 20 que está abandonado.
12- SERIB
Rua Silva Jardim, 547
o principal clube da cidade teve sua sede inaugurada em 1967 come, "Fratelanza Italiana". Depois que o prédio
original de 1909 foi demolido, o clube encerrou as atividades nos anos 2000, foi a Ieilao 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- Templos religiosos
01 - IGREJANOSSA SENHORAAPARECIDA
Praça Nossa Senhora Aparecida (Igreja CatOlica, construçâo de 1926.)
2- SANTUARIO DO SENHOR BOM JESUS DA LAPA
At Pequena do Nascimento, 15 (lgrej a CatOlica, capela construida em 1920.)
3- IGR.EJA SAO SEBASTIAO
Rua Curios Saran, 75 (Igreja catOlica)
4- IGREJANOSSA SEN1-IORA DE FATJMA
Rua Dr. Jorge Nogueira Gaia, 34 (Igreja Catolica)
5- IGREJA SAO PEDRO
Praça So Pedro, 43 - Jurucé (Igreja CatOlica)
6- CAPELA DE SAO ROQUE
Rua Irineu Berardo s/n (Jgreja Catolica, construçäo de 1927)
7- IGREJA BATISTA
Rua Carlos Costacurta, 321
8- SALÃO DO REINO TESTEMUNI-IAS DE JEOVA
Rua José Bertini, 220
9- IGREJAPRESBITERJANA
Av. PreY. Newton Reis, 1668
10- IGREJA DO EVANGELHO QUADRANGULAR
Rua Maria Estela de Almeida Pereira, 97
11 - C0NGREGAcÃ0 CRJSTÃ DO BRASIL
Av. PreY. Newton Reis, 871
12- IGREJA UNIVERSAL DO REINO DE DEUS
Rua So Sebastian, 774
13- IGREJAMUINDIAL DO PODER DE DEUS
Rua Silva Jardiln, 562
14- TENDA ESPIRITA DE UMBANDA PAl ARRUDA
Rua Getülio Vargas, 799
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16- SOCIEDADE ESPIRITA DR. BEZERRA DE MENEZES
Rua Arnérico Salles, 220
17- CASA ESPIRITA TERRA DE ISMAEL
Rodovia José Riul, km 02 - Jurucé (0 local é referéncia em remédios naturals)
18- JGREJAADVENTJSTADO SETIMO DIA
Praça da Amizade, 30
19- IGREJA ASSEMBLEIA DE DEUS
Av. Eel armino Pereira de Oliveira, 146
20- IGREJA DO AVIVAMENTO SHEKINAH
Rua Dorningos Lice, 745
2.2.9- Moradores ilustres, jardinopolense famosos e artistas da cidade
01 -RUBENS FRANCISCO LUCHETTI
Escritor e roteirista, conhecido inundialmente como mestre do Pulp Fiction, é roteirista dos grandes sucessos de
José Moj ica Matins e é morador de Jardinopolis
2- BIDINHO
Trompetista de renome da MPB, gravon corn todos os grandes müsicos do pals e e morador em JardthOpolis.
3- GILDAMONTANS
Acordeonista corn rnais de 30 anos de carreira e é moradora de Jurucé
4- CESARAIJGUSTO
Cantor e compositor, urn dos maiores hitmakers e produtor dos principais nornes da rnUsica sertaneja e é natural
de Jardinópolis
5- SILVIA MASSARI
Atriz e camera, fez diversas novelas na TV Globe, além de peças de teatro é natural de JardinOpolis
6- NILZA MONTEIRO
Modelo e atriz, foi capa da revista Playboy, moron boa parte da bfância e juventude em Jardinôpolis.
7- PAULO ALVES
Design, trabaihon corn Lina Bo Bardi na famosa "Casa de Vidro". E autor de casas de artistas como do cantor
Nando Reis. Natural de JardinOpolis.
8- VASCO PEREIRA DE OLIVEIRA
Escritor, vencedor do prérnio Off Flip e Prérnio Ribeiro de Literatura. Natural e morador de Jardinópolis.
9- RICARDO LIMA
Poeta conhecido nacionahnente. Amer de 06 livros e natural de JardinOpolis.
10- HAROLDO BARBOSA FIL11O
Poeta e jornalista, autor de nove livros, rnernbro da Unio Brasileira de Escritores e natural de JardinOpolis.
11 - MARIO JORGE JORDAO
Pinter, realizou no Palace Hotel em Ribeirâo Preto a exposiçäo "Escrevendo corn pincéis" e é natural e rnorador
de JardinOpolis.
12- JAIR ANTONIO GALDJNO DA SILVA
Pinter, autor da tela "0 ciüme" premiado na Semana de Portinari. E natural e rnorador de JardinOpolis
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13- GUILHERME A. B. C. ISHIF
Musicólogo e produtor de artes e entretenirnento. Autor de trilhas sonoras, principalmente. Secretário da Cultura
edo Turismo de JardinOpolis na gesto de 2017-2020.
14- JOAO ZANGRANDI NETO
Ernpresário, foi responsável pela vinda da Vaporetto para o Brash. Hoje é membro do Conselho Administrativo
da instituiçao de ensino Estacio. Pai do hurnorista "Lt-Lé" que fez sucesso no 'Pânico na TV".
15- joAo MARCILIO
Artista circense, fbi vencedor do quadro "Se vira nos 30" do progrania "Domingao do Faustao". Natural e
morador de Jardinópolis.
16- KONRADO
Cantor sertanejo que faz dupla corn Alex e é natural de Jardinopolis.
17- ELlA S JABUR (IN MEMO RIAN)
Cantor, compositor e poeta, e autor da müsica "Cançào para ninar men namorado", sucesso na voz de Fafa de
Belem, era natural e morador de JardinOpolis.
18- NECO ROSSETO (IN MEMORIAN)
Multiartista, Neco era pintor, escultor e compositor, autor da tela "Suplica Cearense" vencedora do prOniio
SUTACO, referéncia cultural da cidade corn nome a semana cultural que ocorre em setembro, era natural e
morador de JardinOpolis.
2.2.10- Praças esportivas
01 - CENTRO ESPORTIVO NEWTON REIS
Av. Prof Newton Reis, s/n (16 3690-2993)
Area püblica corn quadra poliesportiva, campo de fbtebol, campo de areia e campo de matha.
2- LATE CLUBE
Rodovia Cândido Portinari km 321 (16 3443-1191)
Clube privado corn piscinas, quadras poliesportivas, quadras de tênis de saibro, campos de thtebol.
HARAS MANOEL LEAO
Rodovia Cândido Portinari km 327 (16 98219-0004)
O local é privado, oferece hipisrno, equoterapia, restaurante e "fazendinha".
3-

4- QUADRA DO CENTRO DE CON VI VENCIA DO IDOSO
Rua Prudente de Moraes, 177 (16 3663-7799)
Espaco publico corn quadra poliesportiva.
5- PISTA DE SKATE E ESPORTES RADICAlS VEREADOR ALBERTO RINALDJ
Av. Belarrnino Pereira de Oliveira corn Av. Pref. Newton Reis
Pista püblica para skates e patins.
6- ARENA DE RODEIO SEGISEREDO PEGORARO
Anexo an Centro Esportivo Newton Reis
Espaço püblico Para rnontarias e rodeio.
7- AVEN1DA NEWTON REIS
Desde sua inauguraçào no final dos anos 80, Os seis quilornetros quo circundam o centro da cidade é local da
prática de carninhada, corrida e bicicleta - se] a pela manha on no final da tarde, o local é um atrativo para Os
praticantes de atividades esportivas.
8- QUADRA DO NEC
Rua Lincoln Guirnarâes, 85 (16 3663-5400)
Quadra poliesportiva privada.
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9- QUADRA DO OBJETIVO
Rua Senador Joaquim Miguel, 1040 (16 3663-3355)
Quadra poliesportiva privada.
10- QUADRA DO CHLJPETA
Rua Maria Inês de Paula Lice, 61 (16 3663-3043)
Quadra privada de flitebol society
11- QUADRA DO PAlM
RuaAntOnio Donate, 25 (16 3663-4171)
Quadras privadas de futebol society.
12-ACADEMIA ESTAcA0 SACJDE
RuaAmérico 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
As'. Pref. Newton Reis, 2771 (16 99381-2459)
Academia privada.
15- GYNASHJM ACADEMIA
Av. Pequena do Nascimento, 184
Academia privada.
16- OPçAO ACADEMIA
Av. 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 crossfit.
19- ACQUA NATAçAO E HIDRO
As'. Pief Newton Reis, 1522 (16 3663-5193)
Piscina privada para aulas de nataçâo e hidroginastica.
20- QUADRA DE ESPORTES OSVALDO RIUL
Rua Pedro Albernaz, s/n - Jurucë
Quadra poliesportiva publica.
21 - ESTAIIIO MUNICIPAL GUERINO RJUL
Rodovia José Riul s/n - Jurucé
Estádio de fütebol püblico.
22- ESTADIO ALEXANDRE JORGE SAQUY
Rua Coronel Joaquim Pereira Lima, s/n
Estádio de futebol publico.
23- PRAA TADEU PEREIRA LIMA
Rua Maria Inés de Paula Lice, s/n

Stefeitura Jillunictpat be 3arbinópou.s
PRIFIITIJ NA

MUNICiPAL 01

ESTADO DE SAO PAULO

JARDINÔPOLIS—SP
TERRA DA MANGA
PI6083-18- fls.30

A praça conta corn varies apareihos de academia ao ar livre.
2.2.11- SugestOes de Patriniônios irnateriais
1- ROMARTADO SENIHOR BUM JESUS DALAPA
Tradicionalmente, a partir das 23 horas, do din 05 de agosto na Igreja Smite Antonio no bairro dos Campos
Eliseos em Ribeirao Preto, uma multidão começa a enfrentar 05 18 quilOmetros que separam o local ate 0
Santuario do Senhor Born Jesus da Lapa em JardinOpolis. Au entrar na estrada de terra, várias barracas
distribuern bolos, café e água come forma de agradecerem pelas graças alcançadas. A chegada e sempre recebida
corn urna missa realizada de hera em hora, começando as 02:30 da manhã e se estendendo per todo o dia 06 de
agosto em que se comemora o dia do Born Jesus.
2- PROCISSAO DO SENUOR BOM JESUS DA LAPA
A procissão do Senhor Born Jesus da Lapa e cercada de tradiçOes, huiciando corn a missa sempre celebrada pelo
arcebispo. A procissão tern per volta de 50 andares de santos catOlicos, sendo o São Benedito come 0 primeiro
pois, segundo a crença popular, assirn não trará chuvas para atrapalhar a procissão. A chegada do andor do
Senhor Bom Jesus e rnarcada pelo tradicional show pirotécnico, o major realizado na cidade. A procissão anal
anualmente mais de 20 mll pessoas todos os arms.
3- BENAO DOS VEICULOS
U dia de São Cristovão, padroeiro dos rnotoristas é cornemorado no dia 25 de julho. Em todo pals é din de
abençoar os veiculos, pordrn em JardinOpolis a data e transferida para o dia 27 dejulho, dia em que se cornemora
o aniversário da cidade. Milhares de motoristas levam seus carros, motos, caniinhOes pain a porta do Santuãrio
do Serthor Born Jesus da Lapa onde varies padres aspergem água benta para abençoar veiculos e condutores. E
tradição tambCrn a doação de urn quito de alirnento que sempre são doados pain instituiçoes filantrOpicas da
cidade.
4- ALVORADA DE AN! VERSARIO
Din 27 de juiho em JardinOpolis e feriado, rnas d tradição, todos os anos, as 06 da rnanhã, a cjdade ser acordada
corn a Alvorada de Aniversario, onde urn trio elétrico passa pelas ruas da cidade saudando mais urn aniversário
de ernancipação.
5- ORQUESTRA DE VIOLAS RIO PARDO
Fundado em 2012 pelo violeiro Cássio Fonseca a Orquestra e forniada por mUsicos jardinopolense atravds de urn
projeto da Secretaria da Cultura e do Turismo, que se apresentam em diversas cidades levando a cultura
sertaneja. Desde 2015 d selecionada para tocar no Palco Culturando da Festa de Peão de Barretos.
6- LE!LAO DA LAPA
0 !eilão de prendas vivas d urn dos mats antigos da região, rea!izado ha 96 anos, o leilão era realizado no U!timo
dia da festa no dia 06, hoje e real izado no prirneiro domingo da festa.
2.2.12- Festas e Eventos
0!- FESTA DO SENI-IOR BUM JESUS DA LAPA
Major rnanifestação religiosa da regiao, a Festa da Lapa ë realizada desde 1913 e atrai multidOes do dia 28 de
julho ao dia 06 de agosto. Alérn da parte religiosa, a festa conta corn grandiose parque de diversOes, diversas
barracas de alinientaçao.
02- TORNEJO DE FUTSAL "JANEIRAO"
Ha quase 40 anos todo ms de j aneiro não e so sinônimo de fCrias escolares, e tambérn o rns do rnais tradicional
do campeonato da cidade, onde dezenas de equipes se enfrentam todas as noires no Centro Esportivo Newton
Reis. Times tradicionais com União, Boca, Manchester e Cruzefro tern torcedores cativos e us jogos são o
assunto de toda roda de amigos emjaneiro.
03 -FESTADE SAO PEDRO
A tradicional festa do padroeiro de Jurucé corneça no ültimo fun de semana de maio e vai ate o ultimo tim de
semana dejunho, corn destaque para o La 29 onde e comemorado o dia de São Pedro e e feriado municipal.
04- FESTA DOS AMIGOS
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Realizada desde 2001 per iniciativa de urn grupo de amigos, a festa é totalnente beneficente pan instituiçOes
filantrópicas da cidade. Realizada no més de junho tern os convites esgotados dias antes do evento, onde so
vendidas comidas tipicas das festas juninas, realizaçao de bingo e sorteios de brindes
5- SEMANA CULTURAL NECO ROSSETO
Urna semana inteira de atraçOes culturais, mUsica, teatro e circo, em sua grande maioria representada per artistas
da cidade, é a Semana Cultural Neco Rosseto realizada na Praça Nossa Senhora Aparecida na terceira semana de
setembro.
6- FESTA DO PEAO DE BOIADEIRO
Realizada desde 1997, mas no de maneira uniforme, a festa ja atraiu dezenas de rnilhares de pessoas, atraçOes
come Chitoziitho e Xororo, Leonardo, entre outros grandes nones Sertanejo que ja se apresentaram na Arena
de Rodeio Segisfi-edo Pegoraro.
7- DJADO POETA
Realizada desde 1993, o Dia do Poeta foi ideal izado pelo nosso major expoente no assume, Elias Jabur que entào
vereador foi o autor da lei que criou esse dia. Realizado anualmente, envolve toda a populaçao - de modo
especial os estudantes. As poesias selecionadas sao publicadas em um livro e recitadas no dia do evento.
E necessário destacar que as festas acima citadas sao grandes acontecimentos na cidade mas em todo ano
existem eventos importantes corn o Porco no rolete cia Maçonaria, o Leilâo da Casa da Criança, Macarronada do
Rotary, além das dezenas quennesses realizadas pelas parOquias da cidade e almoços beneficentes das ONG's.
Aldm disso a zona rural de Juruce é muito requisitada para a realizaçao de festivals de mUsica eletrônica e
eventos esportivos, come por exemplo, sediou per duas vezes a Copa Paul ista de Ciclismo (2016-2017).
2.2.13- Arte tumular
01 - CEMITE1UO MUNICIPAL DE JARDINOPOLIS
Urn dos cemitdrios mais antigos da regio já começou corn urn " cause" que pode ter inspirado Dias Gornes na
novela "0 Bern Arnado", onde o prefeito de Sucupira constrOi o cemitério mas ninguém none para inaugurá-lo e
coube ao destine que o prOprio prefeito fosse o prirneiro, pois em JardinOpolis essa história é real. Inaugurado
em 07 de julho de 1900 pelo prefeito Ingo Muniz Sapucaia que pence rnais de urn més depois em 12 de agosto
faleceu e foi o primeiro a ser enterrado no cemitério. No cemitério vários türnulos so de mãrrnore Carrara e a
igrej a do local tern o tern em forma de disco voador pois o prefeito Newton Reis acreditava que apOs a rnorte o
ser humane ë levado para outro planeta.
02- CEMITERIO MUNICIPAL DE JURUCE
Inaugurado em 1919 tern aspecto de cemitório abandonado de flume tenor, devido a isso várias histórias de
assombraçâo no local sao contadas per noradores.
2.2.14- Sañde
1- PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL LENI BALAN JACOMINI
RuaAntônio Elias Said, 100 (16 3690-2600)
2- FARMASETE
Rua Coronel José Theodoro, 555 (16 3663-0707)
3- FARMACIA ERVA DOCE (FARMACIA HOMEOPATICA)
Rua Coronet Clernentino, 187 (16 3763-0341)
4- DROGARIA SAO CARLOS
Av. Belarrnino Pereira de Oliveira, 477
5- DROGARIA FARMACENTER
Rua Mario Fregonesi, 400 (16 3663-6111)
6- ESPAO SAIIIDE ODONTOLOGIA
Rua Sete de Seternbro, 226 (16 3663-5754)
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7- ORTHOFONO
Av. Pref. Newton Reis, 1068 (16 3663-0022)
8- CLINIVET (VETERINARJO)
Av. Visconde do Rio Branco, 560 (16 36634692)
9- CLINICA VETERINARIA AMR3AO
Ay. Pref. Newton Reis, 130 (16 3663-3859)
10- CLINICABEM ESTAR
Praça Olavo Bilac, 114 (16 3763-1191)
11 - OPTICA NEW VISAO
Rua Coronet José Theodoro, 369 (16 3763-0384)
2.2.15-Bancos
01 - BANCO DO BRASIL
Rua Americo Salles, 731 (16 3663-2586)
O banco possui caixas eletronicos,
2- CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Rua Coronel José Theodoro, 212
O banco possui caixas eletrônicos.
3- BANCO SANTANDER
Rua Coronel José Theodoro, 251 (16 3690-1700)
O banco possui caixas eletrônicos.
4- BANCO BRADESCO
Praça Nossa senhoraAparecida, 27 (16 3663-4355)
O banco possui caixas eletronicos. 0 prédio firnciona onde era o Cine Brasil.
5- SICOOB COCkED
RuaAmérico Salles, 585 (16 3663-5755)
O banco nào possui caixas eletrônicos.
6- CASA LOTERICA SORTE GRANDE
Ay. Belarniino Pereira de Oliveira, 26 (16 3663-4871)
7- CASA LOTE1UCA SONI4O DOURADO
Rua Amdrico SaIles, 570 (16 3663-4001)
2.2.16- Seguranca
01 - POSTO DA POLiCIA MILITAR
Av. Pref. Newton Reis, 500 (16 3663-8382)
2- DELEGACIA GERAL DE POLICIA
Rua Americo Salles, 751 (16 3663-3260)
3- CENTRO DE PROGRESSAO PENITENCIARJA DE JARDINOPOLIS
Rodovia Cãndido Portinari, km 323 - JurucO (16 3964-3209)
Conta corn 1864 presos (fonte: juiho de 2017).
2.2.17- Posto de combustiveis
01 - POSTOMATRIZ
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02- POSTO IR.MAOS BERARDO
Rodovia Anhanguera, km 326 (Posto bandeira branca)
03 - POSTO CARRO BOM
Rua Coronel José Theodore, 101 (Posto Shell)
04 - POSTO RASSI
Rua Arndrico Salles, 259 (Posto bandeira branca)
05 - POSTO DA LAPA
Av. Belarmino pereira de Oliveira, 565 (Posto Petrobras)
6- POSTO INICIAL
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 - Jurucë (Posto bandeira branca)
2.2.18-Ag6ncia de viagens
01 - CLUBE TURISMO JARDINOPOLIS
Rua Coronel José Theodoro, 402b (16 3663-5867)
02- JOSÉ MAURO DE SOUZA
Agente de viagens representante da agéncia Tastur Turismo de Franca
2.2.19- Transporte
01 - RIBE TRANSPORTE
Empresa de ônibus responsãvel pelo transporte interinunicipal de Jardinópolis corn destine a Ribeirao Preto.
Durante o dia a partir das 04:45 ate 23:15 corn intervalos menores que uma hora entre urn velculo e outro
Existem horários que passa por JunicO.
2- VANS
Os mesmos horarios dos Onibus da Ribe são reproduzidos pelas vans.
3- CIRCULAR
A cidade de Jardinópolis conta corn serviço de circular municipal totalmente gratuito ao cidadao.
4- TAXI
A cidade coma corn duas frotas de taxi sendo uma corn ponto na Praça Nossa Senhora Aparecida (Adenhlson 16
99272-5489) e urn ponto ao lado do Superrnercado Savegnago (Taxi Souza 16 98164-2932).
5- MOTO TAXI
A cidade dispOes de serviços de mototãxi tanto para passageiros come entregas, Lelé Moto Taxi (1698119-4575)
e Papa Léguas Moto Taxi (16 3615-4745) são as principais da cidade.
6- UBER
JardinOpolis já possui motoristas autorizados no aplicativo corn José AntOnio ( 16 99256-0002)
7- FRETAMENTO
A Transdutra é uma empresa de fretamento de passageiros para lazer, trabalbo, eventos entre outros (16 36633039).
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2.2.20- Sinalizaçào de trânsito
A cidade conta corn placas indicativas e placas de atrativo turIstico indicando o Santuário do Senhor Born Jesus
daLapa.
2.2.21- Parques ecológicos
01 - PARQUE ECOLOQICO LUCAS RASSI
Rua Caio Celidônio, sin
Conhecido come Cidade this Crianças, o local possui pista de carninhada, ayes em cativeiro e parque para as
crianças.
02- PARQUE ECOLOGICO JOSE PIASSA
Av. Quintino Facci, 5; n
0 parque conta corn pista de carninhada e apareihos para atividades fisicas.
2.2.22- Turismo rural
Jardinópolis possui grande area demografica na zona rural. E muito forte na cidade a prática de mountain bike,
trail run, jipes, gaiolas e motes de trilha. Pelo caminho os esportistas irâo se deparar corn várias belezas naturais
e antigas construçOes, entre elas destacamos:
01 - CACIIOEIRA DA FAZENDA MORRO AZUL
2- JEQUITIBAS CENTENARIOS DA FAZENDA CORREGO DAS PEDRAS
3- CORREGO COM QL'EDAS D'AGUA DA FAZENDA SAO PEDRO
4- CORREGO DA FAZENDA DA SERRA
5- ANTJGA ESCOLA DA FAZENDA SANTA HELENA
6- ANTIGA ESCOLA DA FAZENDA SAO LUIZ
7- SEDE DA FAZENDA GUANABARA
8- SEDE E CAPELA DA FAZENDA SANTO ANASTACIO
9- SEDE E CAPELA DA FAZENDA GOIABA
2.2.23- Feira livre
Toda terça fefra e tradiflo em JardinOpolis ir na feira Iivre que ocorre na rua em frente a Praça Nossa Senhora
Aparecida. A feira fbnciona a partir das 07:00 horas e termina as 12:00 horas. Frutas frescas, doces, artigos
domdsticos e o farnoso pastel da feira fazem as manhas de terça na cidade.
2.2.24- Meios de comunicaço
1- JORNAL A CIDADE
0 jornal circula aos sábados e e distribuido gratuitamente em diversos pontos espalliados pela cidade.
2- JORNAL MIDIA
0 jornal circula aos sábados e é vendido na banca de j ornal localizada on Praça Tancredo Neves.
3- RADIO COMUNTTARIA SANTA TEREZINHA DO MENINO JESUS
A radio corn frequOncia 104,9 FM tern ern grande parte da sua prograrnaçao ternas da Igreja Católica. Ha
tathbdm programas esportivos e seu alcance é apenas municipal e no tern transrnisso per internet.
2.3- Infi-aestrutura Cultural
Atualmente, JardinOpolis conta corn dois espaços pAblicos para difiisao cultural: Museu e Casa da Cultura
"Dr. Paulo Portugal" e Centro Estudantil Gininho March10 (anexada a Biblioteca Municipal). Na condiço
de diagnOstico, faz-se urgente a possibilidade de avaliar alguns espaços constituidos corn a interferOncia da
Secretaria Municipal de Cultura c 'L'urismo para integrar Pontos de Cultura para açOes descentralizadoras.
Principalmente, ern locais desativados on sem utilizaçao, come o anfiteatro abandonado no predio da Prefeitura
Municipal de Jardinopolis.
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Alguns outros edifIcios como o Centro Comunitário, Centro de Convivência do Idoso e Nucleo "Benedita
Veloso" podem se tornar Pontos de Cultura valiosos pan fornentar e diflindir as Diretrizes Gerais deste
documento - sempre corn a supervisão da Secretariat Municipal de Cultura e Turismo.
Os arredores do Centro Esportivo "Newton Reis", ate mesmo suas instalaçOes, devem receber uma atenção
especial, pois suas possibiiidades de intervençöes e difiisöes de arte e entretenimento são potencialrnente
enorrnes.
PROGNOSTLCO
A principal finalidade deste docurnento é informar e buscar apoio para a implernentaçao de poilticas pUblicas de
curto e rnédio prazo para preparar o cidadao an Piano Diretor de Thrismo de Jardinópolis e Jurucé. As
politicas pUblicas de turismo devern adotar rnedidas, programas e açOes para reconhecer, valorizar prornover e
proteger a diversidade cultural e fornentar o empreendedorisrno consequente. Pensar a turisrno como fator de
desenvolvimento, significa valorizar identidades individuals e coletivas.
Objetivo Principal
O objetivo principal da justificativa acirna e a ressignificação funcional, através de urn novo modelo de gestão,
iiiserido gradativarnente e paralelarnente ao futuro Piano Diretor de Thrismo de .Jardinópoiis e Jurucê. Essa
ressignificação terá come, prioridade a Forrnação, Fornento e Difusão do turismo local - paralelarnente as açOes
da Pasta da Cultura.
Isto e, deve-se concentrar na formaçflo de agentes turIsticos e terceiros, priorizando o atendimento de toda a
populacâo, sern exceção, no fomento de producOes e prestacOes de serviços, respeitando diversidade e costumes.
Assirn, a difusio do produto turIstico (material, irnaterial, insurno, etc.) poderá valorizar toda a estratégia de
politicas culturais que nortearão a Secretaria Municipal de Cultura e Turismo.
3.1 - Informaçöes
3. 1.1 - PERIODO DE VIGENCIA
As propostas do docurnentos deverão ser realizadas entre 2017 a 2019, corn revisão anual, junto ao
COMTUJARD e populaçao, após essa prirneira etapa.
3.1.2 - TITULO DO PLANO ATUAL
Planejamento Estratégico Participativo do COMTUJARD e dos Ernpresários e População de JardinOpolis e
Jurucé.
3.2. - Dados Institucionais
3.2.1 - PRINCIPAL META
Turisrno Sustentavel e Acessivel.
3.2.2 - MJSSAO
Dar diretrizes e soluçOes de fornento para organizar e desenvolver o Turismo ern todo o municipio de
JardinOpolis e distrito de Jurucé.
3.2.3 - ENTIDADE RESPONSAVELDE INTERMEDIO
COMTUJARD - Conselho Municipal de Turisrno de JardinOpolis.
3.2.4 - FOCO/VISAO
Ser urn destino turf stico de destaque interiorano do estado de São Paulo, desenvolvendo o turismo de forrna
sustentavel e de rnaneira coerente, aproveitando a proxlniidade de Ribeirao Preto e as cidades que cornpOe sua
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rogiäo metropolitana.
3.2.5 - LOCALIZAcA0
Municfpio do JardinOpolis, Distrito do Jurucé o as regiOes rurais.
3.3 - Desenvolvimento Programático

Para dirocionar 0 planejamento turfstico, em urn processo dernocrático e do levantamento de dados e açöes para
os procedirnentos futuros, alginnas intervençOes foram realizadas nas trés Assembieia de Turismo em
JardinOpolis. Isto quer dizer que este docurnento per si estará sempre atualizado ate a manufatura do PDTur Piano Diretor de Turismo.
AçOes estratégicas dentro de Fornento, Forrnaçao e Difuso, separadas em Prograrnas quo precisam do apolo,
parcerias e patrocinios:
Programa do Formaçao e Fomento
Item que fara a ressigniflcaçao funcional para introduzir conjuntos do açOes que se pretende impiernentar Para
viabilizar estrategicamente a formaçao do agentes turisticos (péblico e profissionais na area), pan aprimorar o
fomento do produtos e serviços turisticos. Os principais objetivos deste item sao:
- concentrar, aprimorar, incubar e instruir açOes quo concentrarn-se na forrnaçäo de agentes turfsticos e
cultura local;
- fornentar o acesso a produtos e serviços de arte e enfretenirnento;
- criar, gradativamente, urna rotina turIstica an cidadao do Jardinopolis e Jurucé.
Programa do Promoçfto e Intervençao ThrIstica
Item quo fara 0 incentivo do enconfro da populaçao corn a arte, ontretenimento, cultura e turismo, através da
prornoço e intervençao de evontos, atitudes o rocursos de politicas turisticas. Os principais objetivos deste item
sao:
execuçäo das atividades relacionadas a cuitura e turismo;
fornento das produçOes corn respeito a diversidado e na difuso do produto turfstico;
a defesa e preservaço do patrimônio municipal de valor artistico, turistico, cultural e historico
(JardinOpolis e Juruce);
valorizaçâo do artista, produtor e agente cultural local.
3.3.1 - PLANO DIRETOR DE TURISMO MUNICIPAL
Jardinépolis e Jurucé apresontam urn potencial turistico latente o pronto para ser assumido. A ostigma do ser uma
cidade dormitório do Ribeirao Preto está, aos poucos, sendo atualizada, significando urn memento ideal para
trabaihar a idontidade cultural do municipe em ro1aço an quo ole so idontifica com a cidade.
Para que a atividade turistica possa efetivamento colaborar corn a economia do municfpio, é necessário um
planojamento muito bern embasado nas atuais leis do fornento an turismo. A elaboraçao do Piano Diretor de
Turisino Municipal é o primoiro grando passo.
Procisa-se urgentemente de oriontaçôes estratégicas Para o desonvolvimento da atividade turistica para os
prOximos dez anos. 0 piano definirá contribuiçoos para divorsos sotoros, principalmente oconômico, social e
cultural do municIpio. Por ser o turisrno urn elemonto importantissimo do fornento a atividado econémica, o
fuituro Piano Diretor de Thrismo Municipal sera capaz do propiciar benefIcios de curto, médio o longo prazo
Para toda popuiaçao do JardinOpolis o Juruce.
Para isso, numa perspoctiva do investimentos para diagnosticar as nocessidades do piano, já so listados alguns
pontos do prognOsticos quo dovorao nortear 0 dosonvolvimento do turismo:
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- fortalecer a governança local e, consequenternente, regional;
- valorizar a sustentabilidade do munIcipe;
- gestar politicas póblicas participativas e fomentadoras;
- consolidar atrativos turisticos;
- implementar infraestrutura adequada;
- oferecer serviços de qualidade;
- garantir acessibilidade para todos;
- desenvolver marketing estratégico.
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Asshn, havendo 0 investimento nessa primeira estrutura necessaria para a cidade, a organizaçäo, manufatura e
diagnOstico do Piano Diretor de Turismo Municipal seguira uma estrutura lOgica que sempre ira interligar us
prognósticos citados corn os objetivos, os resultados esperados e a proposiçäo de prograrnas, projetos e açOes. 0
que será necessãrio sao recursos e rnos-de-obra qualificadas para tudo isso começat
3.3.2 - ANALISE AMBIENTAL
Na Assembleia do dia 15 de agosto de 2017, fbi realFzada uma atividade em que dois grupos foram divididos
para fazer uma análise arnbiental do rnunicipio. 0 debate entre os participantes foi para reunir inforrnaçOes sobre
JardinOpolis e Jurucé, junto corn as açOes estratégicas que podem ser realizadas para fortalecer ainda mais o que
já existe de potencial.
Essa analise ambiental separou-se como Pontos Fracos e Ameaças e Poulos Fortes e Oportunidades
logicarnente, corn a terndtica do Tlzrismo come , norte da discussao.
Grupo 01- Pontos Fracos eAmeaças
Se entende corno Pontos Fracos, algo que pode ser melhorado e aprimorado. E para Aineaças, situaçOes de
deficiôncia e que prejudica a cidade. Na ocasio, o grupo listou os seguintes pontos:
- falta de sinalizaçao e prornoço dos locais de visitaçao turistica;
- ausência e descrença da Iniciativa Privada, perante so bruto turistico da cidade;
- desconhecimento da populaçao dos próprios produtos, turisticos-culturais existentes na cidade;
- desconhecimento das cidades vizinhas dos produtos turisticos de JardinOpolis e Jurucê;
- falta capacitaçAo técnica para gulas das trilhas e rotas já desenvolvidas;
- falta de aprimoramento aos profissionais de atendimento ao publico em bares, restaurantes, hotéis e
cornércio;
- desinteresse da populaçao sobre Os potenciais turisticos latentes do rnunicipio;
- auséncia de uma atuaçao rnais presente da Associaçao Comercial;
- rnelhorar segurança e infraestrutura do rnunicfpio para atender o péblico flutuante;
- divuigaçao, publicidade e marketing precdrio on inexistente;
- falta de diálogo entre o Poder Páblico e Poder Privado, para iniciativas, parcerias e facilitaçoes para
desenvolver os produtos turisticos possiveis do municipio.
As açôes estratégicas deste item para urn primeiro passo de organizaçäo, logistica e aflo, para iniciar a resoluçao
e açôes para 0 turismo no rnunicipio:
- desenvolver projeto de sinalizaçao turistica e buscar recursos nào sO de âmbito do Poder PUblico;
- desenvolver planos de mldias para a promocao dos locais, produtos, serviços e potenciais turisticos,
juntamente corn o Poder Privado - seja por parceria, patrocinio oule apoio;
- promover a sensibilizaçao dos ernpresários e cornunidade, através de palestras, encontros e visitas
técnicas;
- prornover capacitaçäo dos empresários, seus funcionarios e operacionais;
- fazer parceria com o Sistema S;
- forrnatar, desenvolver, supervisionar e arnpliar os produtos turisticos de JardinOpolis e Juruce;
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- desenvolver piano de marketing e publicidade dos produtos que já esfflo em condiçao de receber 0
püblico flutuante e os visitantes iocais;
- formatar as trillias, rotas e serviços de manefra organizada, coerente e sustentavei;
- capacitar novos guias, monitores e professores;
- realizar paiestras, encontros e workshops para divulgação da potencialidade do rnunicipio;
- promover os produtos existentes junto ao COMTUJARD e Poder PUblico;
- fazer parceria e promover capacitação corn a ACI come urn projeto cornum;
- desenvolver projeto de cameras de segurança em parceria corn as policias e entidades interessadas na
segurança do municfpio;
- reahzar encontros e açOes corn a Policia Militar;
- atrair os empresrios locals para investir em produtos e potenciais turisticos da cidade, corn parceria do
Poder Püblico;
- criar uma comissäo de Publicidade e Propaganda do Turismo em JardinOpolis.
Grupo 02 - Pontos Fortes e Oportunidades
Se entende corno Poulos Fortes, aigo que o rnunieipio pode e podera oferecer a curto e rnédio prazo. E para
Oportunidades, são situaçOes de proveito e que está a favor da cidade. Na ocasião, o grupo hstou os seguintes
pontos:
- Festa de São Pedro (Juruc);
- Bom Jesus da Lapa;
- 0 setor de Gastronomia da cidade;
- Turismo Rural e de Aventura;
- Fates historicos, curiosidades de figuras e personalidades, mais o potenciai artistico do municipio;
- Centro Esportivo e o complexo da Arena de Rodeio;
Pesqueiro;
Bar da Tigrinha e do Cuca's Bar;
Rio Pardo.
As açôes estratdgicas deste item para um prirneiro passo de organização, logistica e ação, para iniciar a resoluçao
e açôes para 0 turismo no municIpio:
- melhorar segurança, divuigacao, iocais de estacionamento, acessibilidade, recepção e instalaçoes de
banheiros pñbhcos e quiosques de inforrnaçao para mellior atender o pUbhco;
- methorar infraestrutura, paisagismo, limpeza, asfalto e calçamento;
- fomentar os espacos ociosos, como o Santuário da Lapa, o ano todo corn atividades para atrair o páblico
flutuante e local;
- estimular pequenas feiras no recinto da festa de São Pedro e Lapa, corn Arte e Artesanato dos municipes
iocais, corn possibilidades de intercarnbio corn outras cidades;
- promover capacitação dos empreendedores e ernpresários, atravds de parceria corn SEBRAE, SENAI,
SENAC, SESC, etc...;
- tornar os ambientes de acesso ao püblico mais iirnpo, atrativo e seguro;
- implantar a sinaiizaçao detaihada após a formataçao das rotas e rotefros turisticos da cidade;
- promover açOes socioeducativas de conservação e preservação;
- formatar, desenvoiver, ampliar e investir em rotas e roteiros turisticos;
- incentivar a parceria corn outras Secretarias do Poder Péblico, principalmente corn a Pasta do Esporte e
Lazer;
- fazer urn diagnOstico técnico das trilhas, locals rurais e belezas naturals para capacitar agentes, guias e
empreendedores turIsticos;
- fazer urn levantarnento historico, para açOes educativas, culturais e de negOcio corn os itens listados
corno pontos fortes;
- aproveitar a proximidade corn Ribeirão Preto e sua região mefropohtana;

Ii
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- meihorar as avenidas para carninhadas e bicicletas;
- fazer projetos para melhor utilizaçao do Complexo da Arena, corn protagonismo da popu1aço e do
Poder Privado.
PLANO DE ACAo PARA ESTE PDTur

Na III Assembleia de Turismo, realizada no dia 19 de setembro de 2017, na Câmara Municipal, foi discutido o
Piano de Aflo consequente das informaçôes e dados acirna. Por enquanto, as seguintes açOes foram apontadas,
podendo sofrer alteraçöes, adiçbes e expansöes conforme as atuaiizages deste PDTur conforme os anos:
N'

ACAO

COMO tinmvt

001

Melhorar a divulgaço dos eventos tradicionais,
remanescentes, flatmos, pequenos e grandes de
Jardin6polis e de Juruc8-

Ter rnna comissäo do COMTUJARD que possa
estar ern contato corn os organizadores para.
estreitar relag6es corn a SEMCT.

002

Melhorar a infraestrutura de festas como Sao
Pedro e Born Jesus da Lapa, para melhor atender
o püblico, corn banbeiros, estacionamento,
segurança e pontos de informaçao turistica e
cultural.

Fazer urna frente corn os Secret&ios de Obras,
Cultura e Turisrno, Meio-Ambiente e
Planejamento para interrnediar melhorias, corn
apoio do Poder Privado e Poder Religioso.

003

Peregrinaçäo e Procisso da Lapa.

Desenvolver projetos para viabilizar que
Jardinópolis tenha a major procissäo do estado de
So Paulo, utilizando isso corno marketing
positivo an futuros turistas e visitantes flutuantes.

004

Fornentar espaços pUblicos e privados corn
atividades turIsticas e culturais.

Buscar parcerias, patrocmnios, projetos e apoios
que possarn beneficiar o Turisrno em JardinOpolis
e Junicé,juntarnente ao COMTUJARD, CMPC e
SEMCT.

005

Fomentar a gastronornia local e desenvolver o
turismo gastronômico.

006

Format, atualizar e capacitar agentes,
funcionarios e empresários do setor gastronôrnico
do rnunicipio.

A cornissao acirna tambérn auxiliara na busca de
parcerias, projetos, cursos, workshops e palestras
para rnelhorar o atendimento e prestacao de
serviço.

007

Desenvolver 0 Turisrno Rural e de Aventura corn
o que ha de valoraçao ambiental e geográfico do
rnunicipio.

Criar uma cornissao do COMTUJARD para que
busque parcerias, apoio e projetos que façarn am
diagnostico tecnico da valoraçao arnbiental e
natural, prornovendo a conservaçàn, preservaçao
e rnanutençao (como leis) do Patrimonio Natural.
Alérn de formatar roteiros e programas para
divuigaçAo do Turismo Rural e de Aventura.
Capacitar agentes, guias, monitores e forrnadores
da aço turistica.

008

Desenvolver o Turismo Esportivo.

A comissao acirna tambérn podera, juntamente
corn a SECEL (Esportes), desenvolver urn
procedirnento técnico e de marketing para
receber projetos, campeonatos, tomeios e
encontros dos rnais variados estilos desportivos.

Criar urna comisso do COMTUJARD,
juntamente com a SEMCT para estimular
pequenas feiras, grupos de empreendedores de
gastronornia e ambientes de consurnos
alimentares.
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009

Trabalhar corn os fatos histOricos, curiosidades,
lendas, causos, investigaçOes e personalidades
Para que o cidadào e o turista conheça mais sobre
Jardinopoiis e Jurucé.

Criar uina comissao do CMPC para auxiliar no
levantamento, investigaçao, compilaçao e
divulgaço das informaçOes e dados para serern
prornovidos peia SEMCT.

010

Desenvoiver projetos para a utihzaçäo do Centro
Esportivo e Arena.

Firmar parcerias entre Poder PUblico e Privado a
longo prazo, em urn caiendário anual para
eventos que forern criados, resgatados e
perpetuados para os municipes.

011

Reativar a Festa da Manga corn apoio da
Prefeitura Municipal e corn patrocinios do Poder
Privado.

Propor a reativaço da Festa da Manga, para
rnelliorar a imagem da cidade em quesito
turfstico e historico.

012

Combater a auséncia e descrenca do Poder
Privado nos assuntos turisticos e de
desenvolvimento econôrnico em JardinOpolis e
Jurucé

Formatar os produtos turisticos que podern ser
vendidos, utihzados on ate absorvidos pelo Poder
Privado, junto corn o desenvolvirnento de urn
piano de midia para atrair consumidores.

013

Realizar, atualizar e desenvoiver a sinahzaço e
prornoço dos locais de visitaço turf sticas, corn
busca de recursos püblicos, privados e religioso.

Criar urna cornissäo de parceria corn a SEOPS
para buscar recursos e apoio.

014

Combater o desconhecimento das cidades
vizinhas dos produtos e serviços turisticos do
municfpio.

Formatar os produtos turf sticos e desenvoiver urn
piano de midia corn a comissao da
COMTUJARD.

015

Realizar capacitacâo técnica e de assessoramento
dos produtos e serviços turisticosjá conhecidos
do municipio.

Criar urna equipe em parceria da COMTUJARD,
CMPC e SEMCT para iniciar o levantarnento de
informaçOes e açöes especificas para o tOpico.

016

Prornover o conhecimento e deslumbre pan a
popu1aço solve o potencial turfstico latente no
rnunicipio.

Reaiizar paiestras, encontros, workshops, eventos
e cursos para a divuigaço da potenciandade do
municfpio, promovendo os produtos e serviços
existentes junto an COMTUJARJ) e SEMCT.

017

Prornover açOes e parcerias corn Associaçöes e
Cooperativas do cornércio e indüstria.

Buscar parcerias corn a ACT para projetos
cornuns, principairnente corn apoio da SEMCT.

018

Aprimorar a Segurança do municipe e dos
thturos turistas e flutuantes na cidade de
Jardinópolis e Jurucé.

019

Fazer urn novo levantamento em 2020 para novas
demandas e fiscalizar o que já foi reahzado.

Buscar aiternativas e parcerias corn Polfcia e
Empresas de Segurança para desenvolver
medidas de melhorias, tanto tecnologicas, quanto
de inforrnaçào e açOes.
Conferencia Municipal de Turismo de
JardinOpohs e Jurucé.

coNsmERAcOEs FINAlS

Este Piano Diretor de Turismo, conternpla as dernandas e estratdgias para que a cidade de JardinOpolis e Jurucé
possam criar, transformar e arnphar sen mercado turfstico, de acordo com a viso e pianejarnentos estratégicos da
adrninistraçao publica e privada.
Este PDTur nào tern corno pretensäo ser o Unico docurnento para o turisrno no rnunicipio, nern rnesrno irnutavei.
A cada ano que passa, novos mercados, tendéncias e pessoas so inseridas no mercado e na econornia. A
tecnoiogia está sempre em rnudanças - e urna cidade tarnbérn.
Por isso, para que o programa possa ser efetivo devem ser criadas o quanto antes ferrarnentas de pesquisas,
analises e de constante preocupaçôes corn fatores como:
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- Segurança Püblica e dos turistas;
- Integraçào Püblico Privada;
- Grandes eventos mundiais;
- Programaçâo de Calendários do Turismo National;
- Participaçâo em congressos e curses de turismo para. reciclagem de conhecimentos;
- Estabelecimento de prazos e metas para cada projeto;
- Ariálise dos fomecedores e parceiros;
- Busca novos convénios corn, órgãos federais e municipais competentes para o custeio de novos projetos;
- Conscientizaçäo turistica corn ernpresários e sociedade civil;
- Jntroduço da ternática de turismo na grade do ensino fundamental e rnedio, para a divulgaço de seus
conceitos como base da educaco;
- Promoçâo de campanhas tom conscientizaçao da populaçao sobre a irnporffincia da atividade turistica para a
economia da cidade, buscando e incentivando sua autoestima a adoço de postura ética, a preservaçäo ambiental,
a sustentabilidade a acessibilidade e a hospitalidade;
- Continuidade dos principais estudos e pesquisas: demanda por segmento; impacto econômico do turismo na
cidade;
- Atualizaçâo constante do levantamento da oferta turistica da cidade, considerando sua infraestrutura,
equiparnentos, serviços e atrativos;
- Criaçao de banco dados\inventario sistematizado online da atividade turistica, para acesso ao püblico;
- Ampliaflo e conservaçao da sinalizaçao turistica, estimulo ao desenvolvimento de projetos para
implernentaço de rnobiliário urbano que, alérn de seu aspecto flincional, possa ser transformado em icone da
paisagem e pane dos atmativos turisticos da cidade.
- Elaboraço de projetos que reforcern a zeladoria urbana, contemplando a reforrna e conservaçäo de muas e
calçadas, limpeza e iluminaçao nos principais atrativos turisticos.

