iijrettituva 4jiftunictpat be 3(arbinópoti
as

ICIPAL

ESTADODESAOPAULO

J*RDINOPOUS-SP
TERRA DA MANGA
PIei102-19-Subst- fls.1

P R 0 J E T 0 DE LEI N.° 002/19—SU113STITTJTIVO
=DE 08 DE MARCO DE 2019=

ASSUNTO:

"APROVA 0 PLANO DIRETOR DE TURISMO DO
MUNICIPIO DEJARDINÔPOLIS"::::::::::::::::::

AUTOR: PREFEITO MUNICIPAL— Dr. JOAO CIRO MARCONI

CONVERTIDO EM LEI MUNICIPAL N.°

IW

INICIADO EM: 08/MAR012019
TERMINADO EM:

CAMARA I4UNICPAL DE )AROJNóFCUS
HS.
RECEBI As_fl:9 v
Em°'de
Ass.

_

o1

de___
Al
-

DEMILSON ROS*ETO
Oficialep. de Assist. Ttcnica Legislative
flnáM Municipal de JtsdlnopolislSP

¶keteitura flluntcipat be 3farbinópotS

j

ESTADO DE SAO PAULO

J4RDIN6POLIS-SP
TERRA PA MANGA
P16002-19-Subst.-fls.2

Jardinópolis, 08 de marco de 2019.
OFICIO S. E. N. ° 002/19
PROJETO DE LET N.° 002/19-SIJBSTITUTWO
Mensagem n.'002/19
Senhor Presidente e
Senhores Vereadores,

Em decorrência da Audiência Püblica realizada em data de
06 de marco de 2019, nessa Câmara Municipal, corn a presença do Secretário
Municipal de Cultura e Turismo, houve por bern revisarmos 0 Projeto de Lei n.°
002/19, pelo qual ora encaminhamos a Vossas Exceléncias, como Projeto de Let
ii C 002/19-Substitutivo - que 'APROVA 0 PLANO DIRETOR DE TURISMO DO
MUNICIPIO DE JARDINOPOLIS".
Mencionada propositura, Nobres Vereadores, como muito
bern elucidada se encontra na introdução e apresentação do referido Piano, traré
em sua aprovaçâo urn passo irnportante no desenvolvirnento e aprirnoramento do
nosso municIpio, que sem dávidas perrnitirá a abeitura de possibilidades
consistentes para transformar o nosso rnunicIpio em Interesse TurIstico.
Portanto, a aprovação da presente matéria se mostra corn
justificável urgéncia, no que se espera a apreciaço e decisâo de Vossas
Excelências dentro dos terrnos regimentais corn sua consequente aprovaçâo.
Aproveitamos a oportunidade para renovar a Vossa Excelência e
dernais nobres Vereadores, Os nossos rnais. sinceros protestos de estima,
7/
consideração e apreço.

Atenciosaj4nte,j

MARCONI

A Sua Excelência a Senhora
MARLI RODRIGUES VIOLANTE PEGORARO
Presidente da Câmara Municipal
NESTA.
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P R 0 J E T 0 DE LET N.° 002/19-SUBSTTTTJTI[Vo
=DE 08 DE MARCO DE 2019=
"APROVA0 PLANO DIRETOR DE TUPJSMO DO
MUNICIP
I O DEJARDINÔP
OLIS"::::::::::::::::::::::
O SENHOR Dr. JOAO CIRO MARCONI, PREFEITO MUNICIPAL DE JARDINOPOLIS, ESTADO DE SAO
PAULO, NO USO DAS ATRIBUIçOES QUE LHE SAO CONFERIDAS POR LEI,
F A Z S A B E R: que a Cârnara Municipal de Jardinopolis, deste Estado, aprovou o Projeto de Lei
n. 2 002/19-Substitutivo, e ele sanciona e prornulga a seguinte Lei:
Art. 1. Fica instituIdo a Piano Diretor de Turismo do MunicIpio de Jardinopolis, constante do Anexo I
da presente Lei.
Art. 2. 0 Plano Diretor de Turismo é urn instrumento de planejarnento que tern por objetivo orientar
o desenvolvirnento econôrnico, politico e social sustentado no turismo e visa a melhoria da qualidade
de vida de sua populaçäo e o incrernento do bern-estar da cornunidade, corn inclusão social e
respeito ao meio arnbiente.
Parágrafo Unico. 0 Plano Diretor de Turisrno faz parte de urn processo perrnanente de planejamento
municipal, constituindo-se como instrurnento básico, global e estratégico da politica de
desenvolvimento turistico, devendo garantir o pleno exercIcio das funçoes sociais da atividade
turistica, o desenvolvirnento socioeconOrnico cornpativel corn a preservaço do patrirnônio cultural e
natural do Municipio de JardinOpolis e Distrito de Jurucé e o uso socialrnente justo e ecologicarnente
equilibrado de seus recursos edo seu territOrio.
Art. 32 0 Plano Diretor de Turismo deve ser elaborado corn participaçäo da sociedade, sob a
coordenaçâo do Conselho Municipal do Turismo.
Art. 42• A execuço do Piano Diretor de Turismo poderá ser realizada pelo regime de colaboraçâo

entre União, Estado, MunicIpio e a Sociedade Civil Organizada.
Parâgrafo Unico. A participação da sociedade nas decisöes do Municipio e do Distrito de Jurucé, no
aperfeiçoarnento democrético das suas instituiçöes e no processo de gestão e planejarnento
consolida o exercicio do direito da população a cidadania, a gestho dernocrática da cidade e ao
incentivo a participaço popular na forrnulaço e execuço de pianos, prograrnas e projetos de
desenvolvirnento turistico.
Art. 52. Constituem-se diretrizes do Piano Diretor de Turisrno:
- desenvolvirnento da econoniia local;
- expansão e qualificaçâo da dernanda turistica;
Ill - rnelhoria das relaçOes sociais;
IV - vaiorização da cultura regional;
V - preservacäo e conservaço do rneio arnbiente.
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Art. 6. Quaisquer atividades turIsticas que venham a Se instalar no Municipio de Jardinópolis e
Distrito de Jurucê, independente da origern da solicitaçâo, deverâo observar as diretrizes dispostas
nesta Lei.
Art. 72• A execuço e o cumprimento das metas do Piano Diretor de Turismo devem ser objetos de
monitoramento continuo e de avaliaçoes realizadas pela Secretaria Municipal responsável pelo
Turismo, corn apoio do Conseiho Municipal doTurismo.
Art. 8. 0 desenvolvirnento turistico municipal e do Distrito de Jurucé depende do apoio, da
estruturaçâo e da implantaçäo dos projetos e prograrnas estabelecidos cam observância desta Lei,
levando-se em consideraçäo todas as questOes econômicas, culturais, estruturais e cientificas
relacionadas ao turismo para prornover a expansão das atividades do setor e a fortalecimento do
Municiplo coma nócieo turistico do Estado de Säo Paulo.
Art. 92 0 Conseiho Municipal do Turismo poderá sugerir a Secretaria Municipal responsávei pelo
Turismo a reaiização de fOruns, reuniöes ou audiencias pUblicas para discussâo e elaboraçâo de
futuras implementaçöes ao presente Piano.
Art. 10. A Secretaria Municipal responsãvel peio Turismo fará a divulgaço do Piano Diretor de
Turismo, bern coma dos seus objetivos e diretrizes Para que a sociedade o conheça e acompanhe sua
i rn plem e ntação.
Art. 11. Caberá ao Poder Executivo reaiizar a reviso do Piano Diretor de Turismo em ate 3 (trés)
anos, sendo obrigatoriamente submetida a apreciaçâo do Conseiho Municipal de Turismo, 0 qual
poderá requereralteraçöes, de acordo com a aprovaçâo ern suas instâncias deliberativas.
Parágrafo ünico. A revisao prevista no coput ensejará a etaboração de nova Lei.
Art. 12. A execuçâo e irnpiantaço do referido PLANO fica condicionada a existéncia de dotaço
orçarnentária.
Art. 13. Esta Lei entrará em vigor na data de sua pubiicaço.

Prefeitura MuniciPa294rdf$p6IrsOrtharco de 2019.
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ANEXO I
(Lei Municipal n.°

SECRIETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO

INTRonuçAo

o

Plano Municipal de Turismo deve set encarado como urn passo importante no desenvolvimento e
aprirnorarnento de qualquer gestao de JardinOpolis e em Jurucé. Urn instrumento delineador de açOes pertinentes
durante qualquer aspecto histórico, cultural e temporal. A manufatura inicial deste documento d o abrir de
possibilidades consistentes, sendo urna proposta reguladora pie norteará tecuicamente e politicamente ama
dernocracia que transforrnará o rnunicipio em Interesse TurIstico. Nào sera o prirneiro e nern o ültimo.
Atualmente, baseando-se nos ültimos anos de gestho turIstica, é possivel concordat que houve, per maioria na
iniciativa de açOes prOprias da populaçao, rnuito mais dos "proponentes" dentro do Poder Privado do que dos
"solicitantes". Per assiin dizer, quern tern uma mente atualizada e empreendedora, sabe quo o portal de entrada
de investimento do Poder Püblico (seja estadual, federal a, ate internacional) e pela pasta de Turismo.

o Turismo é uma poderosa ferramenta que, aldm de desenvolver o MunicIpio corn geraçào de ernpregos diretos e
indiretos, traz rnelhoria e potencializa todos os setores da administraçao püblica. Alérn de aumentar a estima dos
munIcipes, tambdm faz corn pie os cidadâos de JardinOpolis e Junicë assumam a identidade da cidade, tornandose protagonistas das açOes diretas e indiretas de Turismo - e Cultura.
On seja, ha a oportunidade de contextualizar a atividade do Turismo em urn amplo espectro de desenvoivimento
sustentavel, rnesmo quo ainda nao se foi alicerçado nas aplicaçoes do Poder Publico. 0 Plano Diretor de Turisrno
não devera pautar-se come , teor revolucionário, mas sim de elevaçào: atraindo investirnentos, oferecendo
ernpregos e aumentando a arrecadaçao tributária.
Esse e o primeiro PDTtir - Piano Diretor de Turismo que o rnuniclpio terã. E assim, a oportunidade de organizar
e alinhar todo out planejarnento de polftica püblica pode set flindamentalizada, para que cada ano que passe,
possa-se firmar uma rnodema gestão de recursos e atividades voltada para o Turismo.
APRESENTAçA0
1.1- 0 Plano Diretor de Turismo
A cidade de Jardinopolis, a distrito de Jurucé e a extensa area rural que cornpOe a municIpio, apresentarn urn
potencial turistico extremarnente valioso e pouco explorado. Situada entre diversas fazendas, sitios, corn
paisagens deslumbrantes, a cidade apresenta fortes atributos arnbientais, rnesrno corn diversos campos tornados
pela agricultura da cana. 0 solo é composto de 50% de terms roxas e 50% latossolos vermelhos de fase arenosa,
a que favorece a cultura de gros corno amendoini e soja, juntarnente com a cana e tambem a cultivo de frutas
tropicais, com destaque Para a rnanga (na qual antigarnente era conhecido come "Terra da Mango" on "Capital da
Manga").
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Para que a atividade turIstica possa efetivamente colaborar corn a economia do municipio, d precise que haja
mais fomentaçoes e planejarnentos nos prograrnas e leis de fomento ao turismo - se no houver, que sejam
criados. A elaboraçäo deste PDTur (Piano Diretor de Turisrno), do Municipio de JardinOpolis, apresentará as
primeiras orientaçOes estratégicas para o desenvolvimento da atividade turistica ate o prOximo e mais detalhado
piano.
Sua construço resultou do esforço integrado do Poder Pübhco corn os diversos setores da cornunidade local e
efetiva participaçào do recem-criado Conselho Municipal de Turismo de Jardinópolis (COMTUJARD - ern
2017). Toda a elaboraço deste ocorreu sob a supervisäo e elaboraçao final da Secretariat Municipal de Cultura e
Turisrno.

o PDTur deverd iniciar-se nas defmiçOes próprias, once scM fundamental para as conti -ibuiçOes de setores como
o desenvolvimento econOmico, social e cultural do municipio. Por ser o turismo urn elernento irnportante de
fornento a atividade frnanceira, tudo isso seth capaz de propiciar o desenvolvirnento das regiOes da cidade, zona
rural e do distrito de Jurucé corn rnfnimas alternativas econOrnicas sustentáveis on sem nenhurn recurso inicial.
Precisa-se, primeiramente, identificar quais insumos básicos e os recursos naturals e culturais do local e das
cidades circunvizinhas, nos quais representarao boas oportunidades a serern aproveitadas no contexto local e
regional. Perspectiva, que se destacam prognOsticos que devern nortear o desenvolvimento do turismo, tais
corno:
- fortalecer a governança local e regional;
- valorar a sustentabilidade local;
- gestar polIticas pCblicas participativas;
- consolidar atrativos turisticos;
- implementar infraestrutura adequada;
- oferecer serviços de qualidade;
- garantir acessibilidade para todos
- e desenvolver marketing estratOgico.
A partir destes prognásticos elencados, justifica-se o seguinte objetivo principal para todo 0 rnunicIpio:
incentivar a vinda de turistas para a cidade, zona rural e 0 distrito, melborando a qualidade dos serviços e
produtos oferecidos, aumentando a competitividade do turismo local e gerando empregos.
A organizaçäo deste plane seguirá urna estrutura lOgica, interligando esses prognOsticos, os objetivos iniciais, os
resultados esperados e a proposiçOes de programas, projetos e açOes. Agregarâ ainda, urn conjunto de
inforrnaçOes e dados que nortearao as açöes compartilhadas de desenvolvimento do turismo regional.
Ainda para dar urna consequéncia objetiva an PDTur que traz orientaçôes de caráter mais estratégico, pot set o
primeiro de muitos, deverá set elaborado documentos de cunho executivo pela Adrninistraçao Municipal para
viabilizar açOes concretas de apoio aos recursos materiais, fmancefros e legais para a sua valorizaçäo. Esses
documentos vo favorecer os esforços em açOes prioritérias, orientar recursos pUblicos e privados que visem o
desenvolvirnento da atividade turistica - dernocrática e transparente. Entre eles:
- a infraestrutura e capacitaçâo tdcnico/gerencial de agentes e municipes;
- o tratamento fiscal tributario coerente e atrativo;
- a prornoflo intema e externa de difuso e prornoçOes socioculturais;
- a certificaçâo primária e gradativa, seja técnica ou graduaçäo;
- o cadastramento de agentes existentes on potenciais de turismo;
- o desenvolvirnento de ernpresas do segmento de turismo;
- e o prOprio investirnento no rnunicIpio ern sua totalidade, como destino turIstico.
Que este Plano, consultado e construldo na participação e envolvimento da comunidade local e regional, sirva de
embasamento no debate sobre os rumos da politica de desenvolvimento turistico de Jardinópolis e Jurucé, de
maneira que o Poder Executivo, o Legislativo, as lideranças empresariais e de trabaihadores e as comunidades
presentes possam aprirnorar a via do desenvolvimento turistico sustentável - de hoje em diante.
1.2- Caracteristicas turisticas de JardinOpolis e Jurucé
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Jardinópolis e Jurucé apresentarn urn potencial turistico latente e pronto Para ser assumido. A estigma de set uma
cidade dormitOrio de Ribeirao Preto estã, aos peaces, sendo atualizada, significando urn mornento ideal Para
traballiar a identidade cultural do rnunIcipe em relaçao ao que ele se identifica corn a cidade.
Situarn-se no interior Paulista, no extreme norte do estado e torna parte da 6' regiäo administrativa do estado que
se caracteriza pelo seu relevo formado par planicies. Tern coma limites:
Norte - Sales Oliveira
Sul - Ribeirao Preto
Leste - Brodowski e Batatais
Oeste - Sertaozinho e Pontal
Aldm disso, a cidade faz parte do curso do Rio Pardo, que tambem passa per outras cidades
Na cidade, ha algurnas construçOes histOricas que deveriam entrar ern tornbamento como Patrirnônio llistorico,
desde a época de ouro do cafe Nao somente na area urbana, mas tambdrn em sftios e fazendas aos arredores dos
limites municipais. E possivel, inclusive, encontrar alguns raros registros de senzala e escravos que poderiam ter
trabalhados Para os donos de terras - apesar da regiäo ser ocupada quase exclusivamente par descendentes
italianos, com rninorias árabes, japonesas e portuguesas.

o rnunicipio ainda a tirnido Para apresentar-se forrnalrnente com atrativos turisticos de todos as gostos, no
entanto, com planejamento e gesffio atualizada, isso poderá set resolvido facilrnente, já que existem
manifestaçOes espontaneas turisticas-culthrais, prontas Para serern trabalhadas come:
1.2.1- Rota da Festa do Bom Jesus da Lapa
A "Festa do Born Jesus da Lapa" é o tradicional festejo em devoçao ao Born Jesus, ocorrendo anualmente no
municipio de JardinOpolis entre as dias 28 de julho a 06 de agosto. Durante esse periodo acontecem celebraçOes
religiosas, romarias, quermesses e leiloes, atraindo milhares de fléis Para a manifestaçäo.
A celebraço tern a curiosa histOria protagonizada per Juventina Pereira do Nascimento, onde em 1913, na sua
prOpria residéncia, iniciou as festividades par conta própria. 0 local do inicio de toda a celebraço religiosa,
encontrava-se no Lar Säo Vicente de Paulo. Corn o exponencial crescimento da celebraçao, após algum tempo,
foi transferida Para urna pequena capela, prOxima ao ponto aonde as residentes jardinopolenses charnavam de
TTCWva da Morte" - nas irnediaçOes onde atualrnente ha a rotatOria do Sagrado Coraço de Jesus.
No ano de 1919, a testa passou a set celebrada definitivarnente no local onde se encontra atualmente. Com o
tempo a festa foi se popularizando e corn isso surgiu a oposiçäo da Jgrej a, per se tratar de uma festa contrEria aos
Regulamentos Para as Festas da Diocese de Ribeirao Preto. Em tentativas, da igreja, de acabar com a festa, foi
estabelecido proibiçOes, criada uma testa de mesmo teor realizada na praça matriz e ate rnesmo ameaça de
excomunhào aos frequentadores e colaboradores da festa, porém todas sern sucesso.
A oposiço da igreja perrnaneceu ate o dia 31 de julho de 1935, data can que se firrnou urn acordo, entre a
Diocese e a Pequena do Nascimento, transferindo a organização da festa Para a Igreja. Durante a sua celebraçao
a cidade inteira se dedica a sua manifestaçao, seja direta on indiretarnente.
1.2.2- Rota Gastronômica no Distrito de Jurucé
Jurucê tern urn grande potencial historico e cultural Para ser desenvolvido. Prirneiro par sua localizaçao, que
oferece urna grande diversidade de encontros de moms, jipes, bicicletas, corridas, carninhadas, cavalgadas, as
farnosos ralis e tarnbérn festas eletronicas.

o grande destaque e o Bar da Tigrinha.

E urn dos cartOes postais no qual o principal atrativo fica par conta da
gastronornia rural. Mas tarnbem ha mais estabelecimentos conhecidos come o Armazém, Bar do Coca, Açougue
do Boy, entre outros. Os especialistas do setor preferern charnar de Gastronornia do Interior, jé que outros locais
começaram a se adaptar Para receber as interessados na tirnida rota que esté caminhando lentamente, pronta Para
receber instruçOes Para se tomar urna rota bem maior e rnerecedora de atenflo.
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0 potencial turistico do local é criar urna rota para apreciar pratos tipicos corno: torresmos, came no disco de
arado,polenta corn frango caipira, feijâo tropeiro, frango a passarinho e porçOes de jiló e rnandioca frita. Em
finals de sernana normals passarn por Jurucé mais de 2.000 turistas - em contraste a populaçao do distrito: 1-700
habitantes.
1.2.3- Rota HistOrica e Artistica

o rnunicipio de JardinOpolis possui peculiaridades e celebridades históricas e artisticas tao poucos difundidas
que merecern ter urna Rota própria na cidade - sej a em hornenagens rnateriais 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 mineiros, fez corn que a ponte ferroviária fosse explodida para prejudicar o transporte e
impedir o acesso a Ribeirao Preto. Também ha relatos nao confirrnados de fazendas que possularn senzalas e
cemitérios ocultos. Lembrando que a municipio se encontra próxirno an charnado "Corredor de Portinari", no
qual antigos artistas, amigos de Portinari e Vaccarini, mesmo corn pouco destaque nacional, sao importantissimo
para a história do municIpio
Tambem ha uma celebridade que se esconde na cidade, longe dos holofotes internacionais que é o escritor,
roteirista e ctheasta Rubens Lucchetti, conhecido, principalmente, por auxiliar o personagern "Zé do Caixao" pra
ganhar o destaque que hoje, o atar Mojica, viva as custas de seu legado.
1.2.4- Rota daAventura edo Turismo Rural
Por ser urn municipio rodeado de fazendas, sitios e planicies, a cidade pode oferecer dais 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 rnuitos jovens, crianças e adolescentes que nunca tiverarn
a oportunidade de ver coma flmciona urna horta, urna ordenaçào, urna cria granj eira on ate mesmo corner tuna
fruta do pé - valendo a rnesrna recIproca para as cidades vizinhas, principalmente a Ribeirao Preto, cidade
metropolitan a.
Paralelarnente, ainda da pam aproveitar esses setores para desenvolver urna Rota de Aventura, pals muitos
ciclistas, motoristas de jipe e motocross, ate esportistas e triatletas, estao cada vez mais escolhendo o distrito de
Jurucé e seus arredores para a prática dessas atividades relacionadas. Corn urn born investimento e pareerias corn
os donos das terras, podern ser oferecidos opçOes de trilhas, rapel, corridas, tirolesa, arvorisrnos, atividades
radicals e, ate mesmo, arco e flecha on urn clube de tiro.
1.3- CaracterizaçAo do territorio
Jardinópolis é urn rnunicIpio de Aglorneraçao Urbana de Ribeirao Preto, no estado de Sao Paulo e no BrasiL
Situa-se nas coordenadas geograficas na latitude de 21° 01' 04" S e na longitude de 470 451 50It W. De acordo
corn o censo realizado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatistica (IBGE), em 2016, sua populaçao e de
42.358 habitantes.
1.4- JardinOpolis: Uma sinopse histórica.
No dia 18 de junho de 1859, øs lavradores Antonio Pereira da Silva, corn sua esposa Maria Florência de Jesus e
Joaquirn José de Araujo, corn sua esposa Theodora Maria de Jesus, doaram quarenta e oito alqueires (pane da
Fazenda liha) para a Igreja Catolica, onde foi forrnado a povoado de "Nossa Senhora Aparecida da JIha Grande".
Inicialrnente, o povoado se formou corno urn entreposto de tropefros que transportavarn mercadorias da
Provincia de Minas Gerais para a regiao de Batatais - na dpoca o maior centro habitacional do nordeste paulista.
Assim, iniciou-se alguns rudirnentares processos de urbanizaçao:
- em 1885, através de urn rnutirao cornandado por Domiciano Alves de Rezende, foram abertas as primeiras ruas
do municipio;
- em 1886, assirn que dernarcado o largo da matriz, foi construlda a prhneira capela a Nossa Senhora Aparecida
da lIha Grande;
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- em 1890, Dorniciano Alves de Rezende foi norneado Inspetor pelo chefe de policia de "Batataes", corn a
criaçâo de urna sub-delegacia. Dma curiosidade é que urn coqueiro foi estipulado corno "prisào', onde pessoas
transgressoras de leis da época, cram arnarradas a espera da polfcia.
Através da Lei Estadual 110115, o povoado foi elevado para Distrito de Paz de "Batataes", corn o nome Uha
Grande, no dia prirneiro de outubro de 1892. Dorniciano Alves de Rezende foi considerado fundador, devido ao
desernpenho per ele Para a criaçäo do referido distrito, Também foram abertas outras ruas, recebendo nomes de
santos. Corn isso, no ano de 1893, Domiciano Alves de Rezende e nomeado Fabriqueiro da Capela a Nossa
Senhora Aparecida da JIM Grande.
Na data de 17 de dezernbro de 1894 e layrada a escritura definitiva de doaço da area da Fazenda liha Grande,
corno Distrito de Paz de nba Grande no cartório de "Batataes". Anos rnais tarde, no dia 24 de dezembro de 1896,
atravds da Lei Estadual 110484, acontece a denorninaçao de Distrito de JardinOpolis, em homenagem no politico
republicano Silva Jardirn. Consequenternente, na data de 27 de juiho de 1898, atravds da Lei Estadual n 0544 d
criado o Municipio de JardinOpolis, havendo a desrnembraçao corn que ho] e e a cidade de Batatais, A Paróquia
foi instalada no dia 21 de dezembro do rnesrno ano, corn uma missa realizada as 24:00.
No dia 09 de marco de 1899, acontece a instalação solene da Cârnara Municipal de Jardinópolis, corn a eleiçao
do prirneiro prefeito do rnunicipio: Dr. Joao Muniz de Sapucaia. Dentro de son mandato, construiu o Primeiro
Cemitério Municipal e tarnbém foi o Primeiro Cidadao a ser sepultado no mesrno cemitdrio do dia 12 de agosto
de 1900.
Assim, a força econôrnica no periodo do municipio de JardinOpolis foi o café. Segue-se desde o final do seculo
XIX ate o ano de 1929. Mesrno assim, ita época, alérn da chegada dos italianos (lavouras de café) e irnigrantes
árabes (comércio na regiao), houve os seguintes acontecimentos historicos:
- JardinOpolis rove a Primeira Cervejaria do Oeste Paulista, montada pelo italiano Aniballi Pieri;
- atravds da Lei Estadual n°1038, em 19 de dezembro de 1906, a sede do MunicIpio de JardinOpolis 6 elevada a
cidade;
- através da Lei Estadual n°1 632, o Distrito de Sarandy (atual JurucO), incorpora-se a Jardinopolis.
A partir dos anos 20, JardinOpolis conheceu o son major apogeu econômico, politico-cultural e social. Chegou a
vinte mil habitantes - dezesseis mil na zona rural e quarto mil na zona urbana. Cont isso, 0 rnunicipio tinha:
- grandes extensOes de terras cultivadas corn iavouras de café;
- dois Cineteatros corn duas Bandas Musicais;
- através dos baroes do café, urn Banco prOprio;
- urn enorrne centro educacional irnplantado pelas Irmàs Franciscanas: 0 Colégio Sagrado Coraçao de Jesus e 0
Grupo Escolar;
- destacou-se nacionahnente corno Capital da Manga, pela força no comCrcio de mangas;
- no govemo do Dr. Ademar de Burros, JardinOpolis love reconhecimento estadual, já que o ex-prefeito e medico
jardinopolense Dr. Mario Guimaraes de Barros Lins chegou ser nomeado Secretário do Estado da Educaçao e
Saüde PUblica.
No dia 18 de dezernbro de 1959, atravCs da Lei Estadual n° 5285, cria-se a Cornarca no Municlpio de
JardinOpolis. E no dia 22 de agosto de 1965, 6 oficialrnente implantado e o inIcio do flincionamento da Cornarca.
Tanto na criaçäo da Contarca, como sua irnplementação, ocorre na adrninistraçâo do prefeito municipal Dr.
Newton Princivalli da Silva Reis - eleito em mais dois pleitos rnunicipais, totalizando quatro mandates frente ao
executivo municipal, sendo o politico jardinopolense que mais tempo exerceu o cargo.

o rnunicipio conta corn dois árgos especificos para a cultura: a Museu e Casa da Cultura "Dr. Paulo Portugal" e

a Secretaria Municipal de Cultura e Turismo, corn o objetivo de estruturar politicarnente o setor da cultura para o
municipio de Jardinopolis e Jurucé, atribuindo-se as politicas publicas relativas as cultura nas esferas nacional e
estadual.
1.5- Democratizaçào Politica
0 processo de democratizaçâo do fazer turfstico em JardinOpolis e JurucO sera monitorado pela atuaçào do
Conseiho Municipal de Turismo de Jardindpolis. TambCm pelo frequente convite a sociedadejardinopolense e
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de Jurucé para que façarn parte de discussôes e debates sobre politicas sociocuiturais. Este Piano Diretor de
Turismo propOe urn proximo PDTur, no prazo de ate 04 anos, a partir da data de aprovacäo deste documento,
pois por se tratar de set primeiro, inuitas atualizaçoes deveito ser providenciadas Para atender a dernanda.
Tainbern haverá Conferéncias Municipais de Turismo a serem executadas a posterioridade, a partir do ano do
aprovaçâo deste docurnento, sendo realizada a cada trés anos, corn coiaboraçao e debate entre Poder Publico e
Sociedade Civil.
Sugere-se tambern a criação, forrnalizaçao e revisäo legal de urn FOrum Virtual de Cultura e Turismo, corn local
reservado em urn sistema online do Poder Pübhco. Nesse portal, o cidado jardinopolense e/ou agentes culturais
e de turismo poderao solicitar este prirneiro Plano Diretor de Turismo e tambérn, ac , so entenderem corno
oportunos, realizar encontros independentes, enviar propostas e dialogar corn a Secretaria Municipal de Cultura e
Turismo, corn suas instâncias, instrumentos de gestäo e sisternas setoriais de cultura. Alérn de viabilizar trocas de
inforrnaçoes, dados e programaçôes, fortalecendo a ferrarnenta perante os rnunIcipes.
1.6- Indices e dados do inunicipio
A bandeira de JardinOpolis possui o brasao representativo do municipio, corn 06 (seis) cores: aznl, verde e
arnarelo, representando a Bandeira Nacional; branco, verrnetho e Preto, representando a Bandeira do Estado de
So Paulo.

0 Hino Municipal de JardinOpolis foi escrita por Nelson Biasoli e Newton Reis, em Julio de 1982.
JardinOpolis, pedaço do injmnito
Vamos louvar-te num hino do gloria
Do mundo, erguendo urn grito
Aos valores imortais do lisa histOria
Do Pereira da Silva, aft' e crença
José do Araüjo outro vulto arrojado
Em Silva Jardirn o legado do a-vença
Figuras pros entes no passado
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As andorinhas alegres e alvissareiras
Voarn pelas tortes do templo elevado
Vllo pous an do na estreita soteira
Voejando no espaco azulado
Desde ilha grande a moça bonita
0 despertar de novas visâes
No progresso desta terra bend/ta
Ajuventude trard trofe'us de campedes
Quando a hóstia se eleva angelical
Sobe corn ela o sol dofirmarnento
B urn s/no a tanger dorninical
Numa oração div/na em pensamento
JardinOpolis, bela no graça
Jardinópolis, cheia de pássaros
JardinOpolis, forte na raça
Jardinópolis, salve, salve
Oh, terra, de compreensdo e harmon/a
De labor fecundo luz e cor
Povo honrado ti-az naface a alegria
Capital da Manga dourada com louvor
No altar de Deus a sin gela oraçdo
Ao Born Jesus da Lapa todo ardor
Venerando Santa Aparec/da e São Pantaleao
Entoando cantos fortes depaz e amor
Este trabalho vibrante que eleva
A tuafarna aos quatro ventos
Fazendo pulsar o coração da terra
Na reproducdo sublime deste evento
A natureza corn seas dotes de art ista
Na sua injmnita simplicidade
Soube reproduzir a alma paulista
Nesta dadivosa efeliz c/dade
Que progrida JardinOpolis
Grande povo varonil
Viva, viva, Jard/nópolis
Pot São Paulo e pelo Brasil!

Quadra informativo de dados esnecificos do rnuniciaio:
Alta Mogiana

Regiäo Turistica
População
Area Total
Densidade populacional
EmancipaçAo

.

42.358 habitantes (IBGE-2016)
501,871c 2
84,40 hab/km2

27 dejulho de 1898.
E na data 18 de fevereiro do ano seguinte foi criada a comarca sob Lei
Estadual 11.0 5.285.
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Clima

-

-

Tropical

Municipios liniltrofes

Norte Sales Oliveira
-

•

Sul Ribeiro Preto
-

Leste Brodowski e Batatais
Qeste Seiflozinho e Pontal
-

-

Distâncias
•

Ribeiro Preto: 18 km
Sertozinho: 22 km
Säo Paulo: 335 km
Brasilia: 688 km

1.7- Formaçäo administrativa
Atualmente, a
e nomes:

forrnaço

administrativa do municipio de JardthOpolis e

Jurucê

e composta pelos seguintes cargos

Prefeitura Municipal de JardinOpolis
Prefeito: Dr- Joâo Ciro Marconi
Vice-Prefeito: Paulo José Brigliadori
Presidente da Câmara: Mar11 Rodrigues Violante Pegoraro
SEMCT Secretaria Municipal de Cultura e Turismo
Secretário Guilherme Antonio Bernardes Costa Ishie
-

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

SESAU- Secretaria Municipal de Saáde
Secretário Dr. Fernando P. Saud Fregonesi
SEMEL Secretaria Municipal de Esporte e Lazer
Secretário Maximiano Cdndido do Nascirnento
-

SEMED Secretaria Municipal da EducaçAo
Secretária Marislei Hernandes Resende
-

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

SEOPS Secretaria Municipal de Obras e Serviços Publicos
Secretário Rafael Henrique Castaldini
-

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

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

SEMAS Secretaria Municipal da Assisténcia Social
Secretária Maria da Graça Leira Brigliadori
-

ADJUR AdministraçAo Distrital de Jurucê
Maria Angélica Lipolis Fregonesi Pereira Lirna
-

1.8- 0 MunicIpio hoje
JardinOpolis

e Jurucé se encontra

sob a administraçào do Dr. Joo Ciro

Marconi, corn

gesffio entre os anos de
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2017 a 2020, tendo como Vice-Prefeito Paulo José Brigliadori e Presidente da Câmara, Math Rodrigues Violante
Pegoraro. Antes a manga era a fruta expoente do municipio, no entanto, nos dias atuais, o abacate se encontra em
extrema evidéncia.
Em 2018 fez 120 anus de existOncia, corn uma populaçào principalrnente formada de irnigrantes descendentes de
italianos, sirio-libanés, japoneses, portugueses e espanhOis, que no inicio se dedicararn a indüstria cafeeira.
Segundo fontes da IPEADATA, podemos informar quo a mortalidade infantil gin em torno de ate I ano (por
ml!), com urn indice de 11,9 1. Expectativa de vida em anos e de 73,48. A taxa de fecundidade (flihos por mulher)
e de aproxirnadamente 2,84. Taxa de alfabetizaçao: 92,42% Indice de Desenvolvimento Humano (IDH-M) e de
0,735, sendo:
IDH-M Renda: 0,665;
IDH-M Longevidade: 0,735;
IDH-M Educaçao: 0,806.
1.8.1- Poou1aco e Domicilios
Segundo o IEGE (2010/2015), ha urn nürnero muito prOximo de homens e mulheres, tanto na zona urbana
quanto na zona rural, algo em torno de 50,1% de homens e 49,9% de rnulheres. A quantidade de dornicilios vem
crescendo de maneira rápida no rnunicIpio, ja que em 1980 Jardinópolis tiiiha menos de 3.000 residéncias e
edificios. Hoje, sao mais de 15.000.
Sobre o destine, final do lixo:
96% e coletado diariamente por serviços de lirnpeza;
2% e colocado em caçamba por serviço de limpeza;
0,5% e queirnado na prOpria propriedade;
0,5% é enterrado on propria propriedade;
1% vai para outros destinos.
Sobre o rendimento dorniciliar per capita:
15% dapopulaçao tern ate 1/2 salário rninirno;
20% da populaçâo tem de 1/2 a 1 salário rninimo;
60% da população tern de 1 a 2 salarios minirnos;
4% da popu1açto tern de 2 a 5 sa!ários rnlnirnos;
1% da populacao tern mais de 5 salários minimos.

Sobre a populaçao residente, por gnipos de idade:
22% da populacao está entre 0 e 14 anos;
60% da populacao está entre 15 a 59 anus;
18% da populaçao está acima dos 60 anos.
1.8.2- Educacao
De 2008 ate 2015, Jardinopolis e Junicé manteve-se numa reta corn pouca variaço de nftmeros de rnatriculas,
por sdrie escolar, no Ensino Fundamental e Pré-Escola (entre 5.500 a 6.500 e 1.000 a 1.500, respectivarnente). JA
ern matrIcu!as nas creches, o nUmero so aurnenta, saindo de 300 em 2008 e chegando a 1500 ern 2015.
Sobre o fndice de Desenvolvirnento da Educaçao Básica (2007 a 2013), o municiplo ultrapassou a Meta
Municipal, alcançando a Meta EstaduaL Se continuar gradativamente meihorando, logo chega an ideal da Meta
Federal.
1.8.3- Economia
Segundos dados do IBGE (2013), sobre o Produto Interno, calculado por valor de RS I 000,00
- rnenos de 85.000 vern daAgropecuária;
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- ate 140.000 vem da IndUstria e seus Setores;
- e are 400.000 vern de Serviços.
Isto é, corn o Produto Interno dos Municfpios, se tern:
- 11% da Agropecuária;
- 17% da Indñstria e seus Setores;
- 46% de Serviços;
- 18% daAdministraçao e Serviços PCblicos;
- 8% de Jrnpostos.
1.9- Valoraçäo Ambiental
Segundo o Departarnento de Meio Ambiente, através da Casa da Agricultura (CATI), a Valoraçao Arnbiental foi
informada da seguinte forma:
1.9.1- Matas de Jardinóyolis e Distrito de Jurucê
a) Mate da Lirneira - 81 hectares;
b) Mata do Ronque - 41 hectares;
c) Naci Pinto Prado - 55 hectares;
d) José Aureo Ferreira - 45 hectares;
e) Fazenda Guanabara - 157 hectares;
f) Fazenda Flora Fiacadori - 56 hectares;
g) Paulo Alves (Jardinopolis/Batatais/Brodowski) - 128 hectares;
h) Fazenda Mono Azul - 100 hectares;
1) Fazenda Magnolia (Jardinopolis/Batatais) - 34 hectares;
j) Sta. Catarina - 92 hectares;
k) Soledade - 153 hectares;
1) Beira Rio - 86 hectares;
rn) Mara da Chuva e Ibiriçu - 49 hectares;
n) Senarese - 6 hectares;
o) Goiaba - 13 hectares;
p) Fazenda Born Jesus - 136 hectares;
q) Fazenda CriciUnia - 100 hectares;
r) Mara Fazenda Visconde - 263 hectares;
s) Sanem (Pedreira Sta. Izabel) - 145 hectares;
t) Fazenda Sto. AntOnio - 94 hectares;
u) SItio Sta. Inds - 90 hectares;
v) Mata Rio Pardo;
w) Fazenda COrrego das Pedras;
x) Mara do Entroncarnento;
y) Mata da Fazenda Santo AntOnio;
z) Pedreira Santa Isabel;
aa) Fazenda So Luiz;
bb) Fazenda Oalhardo
cc) FazendaVisconde
dd) Fazenda Santa LCcia;
cc) Fazenda Cascara.
1.9.2- Porcentagern per Valoraçao
- Brejo e Várzea: 1003 hectares (2,11%);
- Vegetaçäo Natural: 6592 hectares (13,86%);
- Reflorestarnento: 73 hectares (0,15%).
1.10- Leis Municipais Inerentes an Turismo
Dentro da atual Secretaria Municipal de Cultura e Turismo, a pasta do Turisrno corneçou a ter urna atençäo rnaior
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na gestäo a partir do ano de 2009, onde foi criada a Lei de n 0 3568/09, onde dispOe sobre a criaço do Conselho
Municipal de Turismo de Jardinópolis. Assim, sornente em 2017 fbi feito o decreto 5572/17, no qual dispde o
decreto sobre a cornposiçao do Conseiho Municipal de Turismo do Jardinopolis.
Espera-se que a partir deste docurnento norteador, outras Leis e Decretos sejam elaborados para facilitar a adesao
dos pianos iogIsticos, burocráticos, executáveis e dernocrEticos para a populaçao de Jardinopolis, Jurucé e
flutuantes - juntamente corn os outros conselhos sob o manto da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo.
1.11- Inserçäo regional e acessibilidade
A entrada principal da cidade é acessada atravds da Rodovia Dr. Arthur Costacurta que estã ligada a urna das
principals vias do Estado de Sao Paulo: a Rodovia Arihanguera. No entanto, ha outras possibilidades de acesso
pan chegar an rnunicipio de JardinOpohs:
- pela Rodovia Alexandre Balbo, ao seu final cruzando corn a Rodovia Anhanguera, corneça urna estrada de terra
corn o rnesrno norne: Alexandre Balbo. Ela tennina nos lirnites urbanos de JardinOpolis corn o norne de Avenida
Pequena do Nascimento;
- pela Rodovia Candido Portinari, an chegar no K?vI 324, haverá urn acesso an distrito de Jurucé atravOs da
Vicinal José Riul, no qual terrnina na Avenida Newton Reis, em JardinOpolis;
- ainda pela Rodovia Cândido Portinari, perto da travessia do Rio Pardo, ha tambérn uma entrada por urna
estrada de chao que passa pela Mata da Fazenda COnego das Pedras, próxinrn an Rio Pardo, cruza corn a vicinal
José Riul, passando pela Fazenda Visconde, para chegar ao rnunicipio de Brodowski.
Ha outras vias de acesso por fazendas, canaviais e estradas de terra ainda Mo catalogados oficialmente.
Entretanto, pensando principalrnente nas Rotas de Aventuras e para o Turisrno Rural, umas das açOes d
exatamente mapear esses pontos Para evidenciar ao municipe e aos flutuantes interessados.
1.12- Conselho Municipal de Turismo de Jardinopolis (COMTUJARD)
1.12.1-0 gue é 0 COMTUR?

o COMTLJR se da a sua caracterfstica de Conselho Municipal. E urna instância de planejarnento participative
nas gestOes locais, sendo constituido como urn fOrurn deliberativo no terna turismo. Em JardinOpolis, sua sigla se
torna COMTUJARD - Conselho Municipal de Turismo de JardinOpolis.
1.12.2- COMTUR e 0 Turismo
0 turismo vende expectativas prazerosas. Para que a cidade possa oferecer urn cenário que corresponda as
expectativas geradas, d necessário que ela esteja preparada. 0 COMTUJARD deve otimizar, fiscalizar e
rnonitorar os trabalhos relacionados corn o Turisrno. E, para isso, seus membros ou representantes devem
participar ativarnente de todas as atividades do rnuniclpio que abordem esse tOpico.
1.12.3- COMTUJARD

o Conselho de Turismo em JardinOpolis é algo recente. Primeiro corn a sua Lei de N °3568/09, thndada em 09 de
Seternbro de 2009, na gestão do Prefeito José Antonio Jacornini. Entretanto, o prirneiro COMTUJARD foi
decretado ern 12 de Male de 2017, sob oN° 5572/17, na gestäo do Prefeito Dr. Joâo Ciro Marconi.
Sua composiçäo ori2inalrnente contou corn 09 (nove) rnembros titulares e 09 (nove) suplentes, conforme
disposto a seguir:
• representantes da Secretaria Municipal da Cultura e Turismo: Talita Bueno Quirino (titular) e AntAnia
Terezinha Marques Vizu (suplente);
• representantes da Administraçào Municipal: Mario Roberto Meloni (titular) e Rafael Henrique
Castaldini (suplente);
• representantes da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer: Waldiney de Castro (titular) e Maxirniano
Cândido do Nascimento (suplente);
• representantes da Camara Municipal: José Eduardo Gornes Junior (titular) e Samuel Farah (suplente);
• representantes da Associaçao Cornercial e Industrial de JardinOpoiis: Luciana Bortolin (titular) e Carlos
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Wender Branco (suplente);
• representantes de Hotels, Restaurantes, Bares e Similares era JardthOpolis:
• Maik Douglas Ferreira Barbosa (titular) e Cristhiano Marcelo LeiC (suplente);
• representantes de I-Ioteis, Restaurantes, Bares e Similares em Jurucé: Karine Meloni (titular) e Femanda
Suely Riul Souza (suplente);
• representantes das Agéncias de Viagern do municiplo: Rui Eduardo Fernandes Ferreira Roselino (titular)
e Gisele Maria Fernandes (suplente);
• representantes da Agéncia de JardinOpolis do Serviço de Apoio as Micro Pequenas Empresas de Sâo
Paulo - SEBRAE: Marcus Tiago Fregonesi (titular) e Josiane Rodrighero (suplente).
Espera-se que agora, com a formaçao do COMTUJARD, uma atuação forte no desenvolvimento turistico do
JardinOpolis, podendo apresentar urna participaçào consistente dos membros, alérn de fortalecer a confiança corn
a comunidade, incentivando projetos de impulsionamento an desenvolvimento sOcio-econômico-cultural no
municipio.
1.13- Clima

Tern not ci irna predominantemente tropical. Ha muito menos pluviosidade no inverno que no verao. Com 21.8
°c é a temperatura media em Jardinopolis. A media anual de pluviosidade d de 1521 mm. 0 més rnais seco tern
urna diferença de precipitaçao 246 mm em relaçào an més mais chuvoso. As ternperaturas médias variant 5.3 °C
durante o ano.
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A ternperatura media do més de Janeiro, o rnés mais quente do ano, e de 23.7 °C. A temperatura media ern Julho,
6 d 18.4 °C, sendo a temperatura media mais baixa de todo o ano. 23 mm refere-se a precipitaçao do més de
Agosto, que é o rnés rnais seco. Apresentando uma media de 269 mm, o més de Janeiro é 0 més de major
precipitaçäo.
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TABELA CLIMATICA JARDINOPOLIS
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1.14- Metodologia
Primeirarnente, cabe ao Poder Páblico implernentar politicas que orientem o planejamento e a gestho de diversas
atividades e setores econômicos, dentre eles, claro, o Turismo. Essas politicas devern set alicerçadas per
diferentes agentes sociais existentes, proporcionando major integraço dos processos coletivos construtivos e
garantindo urn ambiente favoravel as propostas de açOes e intervençOes.
Isto d, este propOsito sera o norte guia da Secretaria Municipal do Cultura e Turismo, j a que este PDTur é o inicio
do tudo. Quanto mais colotas e diagnósticos os f'uturos pianos tiverern dispostos, major sera o investimento de
urn ifituro prOspero na pasta do Turismo.
As etapas rnetodológicas para elaboraçäo do próximo PDTur, mas j a baseado noste, referern-se, basicarnente a:
MOduIo 01 - Governança no Turismo
Visando fortalecer o diáiogo entro a Gestao Municipal, rnembros do COMTUJARD o envolvidos da sociedade
civil o do trade turistico, seräo trabalhados conteudos técnicos e estratégias quo estimulem o diãlogo por meio da
escuta como ferrarnenta do comunicaçao e comproonsão do participantes, agentos turisticos e populaçäo,
favorecendo as conexOes nocessárias a construçao da rode do relaçOos do desonvolvirnonto local do Turismo.
Serao elas:
INVESTIGAçAO APRECIATIVA
Formaçao, preparacäo o execuçao do uma equipo, alinhada a organizaçOes o Podor Pübiico, para obter rosultados
suporiores. E uma metodologia diforonciada e quo trará inovaçôos para utilizar-se em processos do
desonvolvirnento organizacional, planejamento estratdgico e gost&o do mudanças para a pasta do Turismo.
CONCEITOS DE DESENVOLVIMENTO LOCALE REDES SOCIAIS
Será uma força organizada do forma igualitária o dornocrática, wide as pessoas VaO so oncontrar para debates o
diAlogos, para quo juntas possum construir pactos, projotos o investimontos, roalizando molhorias do vida o
desonvolvirnento do torritório municipal.
MAPEAMENTO DE STAKEHOLDERS
Seth urn foco no comportamento estratégico proforido polo grupo do govomança constituido (soja o
COMTUJARD, ou terceiros contratados), ligado ao dosonvolvirnonto do Turisrno do Jardinopolis o Jurucé, para
a idontificaçao dos ageutos nocossários para implantar pianos, prograrnas, projotos, açOes on iniciativas no
contoxto local o regional o rnantor as divorsas partes onvolvidas e satisfeitas, partindo da avaliaçäo do sous
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Móduio 02 - DiagnOstico da Atividade Turistica
Principais focos:
a) Desenvolver estratégias, principalmente de levantamento de inforrnaçOes, aplicando pesquisas primárias
e secundarias;
b) Utilizaçao, pan realizaçao do inventario, de questionários elaborados a partfr de modelos sugeridos pela
Secretaria do Turismo do Estado de So Paulo;
c) Identificaço coletiva dos potenciais, das necessidades, pontos fortes, fracos, oportunidades e problemas
referentes an turismo do municipio, por rneio da realizaço de estudos diagnosticados na anáhse da
oferta e demanda turIstica, principalmente pela realizaçao de questionários quantitativos e qualitativos e
mapas iconográficos, corn a intenço de entender os cenários atuais do turismo no local per rneio de
investigaçOes participativas da realidade turf stica a fim de proper sugestOes de meihoria;
d) Utilizaçäo da Metodologia de Hierarquizaçao, utilizada pela OMT (Organizaçao Mundial do Turismo),
para avaliar a importância de cada atrativo;
e) A urgente elaboraçao de urn roteiro em JardinOpohs e Jurucé - an menus rudimentar;
Constituiçào de Grupo de Trabaiho responsável para a organização das iriforrnaçoes coletadas,
digitaçao, atualizaçao e montagem do prOximo PDTur de JardinOpolis.
Modulo 03 - Eiaboraçao de Diretrizes para o Turismo (PrognOsticos)
Precisam ser realizadas açôes para implementaçao do Piano Diretor de Turismo que agiutinaro as anahses do
diagnOstico, visäo de futuro e vocaçao, pan gerar oportunidades de desenvolvirnento do Turisrno, sempre
apoiado corn estudos de cases dos prognOsticos.
No houve urn diagnóstico aprofundado a Iongo prazo para levantar dados e informaçOes o suficiente para urn
PDTur complexo Porérn, este primeiro Plano ë justamente organizar-se burocraticamente pan que o rnunicfpio
tenha o beneuicio e tempo hábil de fazer o levantamento completo e precise, corroborando os j 6 conhecidos
problernas da cidade ern relaço ao Turismo, e, assim, angariar e transformar soluqoes para mellioria,
desenvolvirnento e progresso da Pasta de Turismo.
MOduIo 04 - Desenvolvimento de Roteiros Thristicos Tnstitucionais
As rotas citadas no corneço do documento, no item 1.2- CaracterIsticas turisticas de JardinOpolis e Jurucé,so
eixos voltados para o desenvolvimento de roteiros turisticos a partir da defiilçao e avaliaçao dos atrativos.
Urn trabalho corn equipes profissionais, somada a agentes turisticos locais, com a COMTUJARD e a Secretaria
Municipal de Cultura e Turismo de Jardinópolis tambdni deverá set idealizada de hoje ern diante, mesmo que
haja predefiniçOes de anos a frente ern PDTur que virao.
MOdulo 5 - Elaboraçao de urn Piano de Açäo do Thrismo
Etapa que definirá e priorizará das açóes especificas de cada macro progaOstico definido, organizadas nurn
cronograrna de frabatho AçOes que deverao ser estudadas, principairnente corn as atualizadas tendëncias de
mercado para novos negócios no segmento turf stico. A partir dessas novas ideias, devern ser listados os
programas e proj etos irnportantes na concretizaçäo dos macros prognosticos, classificados para realizaço dos
mesmos em: curto (ate 03 anos); rnddio (ate os anos); e longo (ate 10 anos) prazos.

o Plano de Açao deverá ser apresentado, analisado e validado por representantes do rnunicipio convidados,
especiairnente, durante a realizaçao do Primeiro Workshop de Turismo em JardinOpolis.
DIACNOSTLCOS E ANALISES

2.1- Inventário
De acordo com a INVTUR, o Inventário da Oferta Turistica, consiste no levantamento, identificaçOes e registros
dos atrativos turisticos, dos serviços e equiparnentos turisticos e da infraestrutura de apoio ao turisrno come
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instrumento base de infonnaçoes para fins do planejamento, gestão e prornoção da atividade turIstica,
possibilitando a defluiçao do prioridades para os recursos disponfveis e o incentive ao turisrno sustentavel.
Corn a realização do Inventário, é possivel fazer urn levantarnento da infraestrutura do municIpio e de seus
atrativos turIsticos. E importantissirna essa anãlise para que se identifique toda a estrutura que pode ser utilizada
para fins turisticos. A partir do Jnventário, é possivel ernbasar as açOes de planejamento, gestão, prornoção e
incentive a comercializaçao do turisrno a partir da adoçao de uma metodologia-padrao para iriventariar a oferta
turistica no pals.
0 banco de dados gerado a partir do inventário d do fundamental importhncia para manter o acompanhamento do
desenvolvimento dos atrativos turisticos, atualizar as inforrnaçOes, ter essas informaçöes a disposiçao dos turistas
o da populaçao e ter esses dados basicos come uma base sólida pan a criaçâo de diretrizes.
2.2- fletalhes do Jnventário
2.2A- Museu e Casa da Cultura "Dr. Paulo Portugal"
inaugurado no dia 26 do julho de 1985 no antigo predio da subestação da força e luz, construção de 1911, o
museu guarda todo o acervo histOrico da cidade corn fotos e objetos, no local também são realizados cursos de
másica e artesanato.
2.2.2- Bares e restaurantes e similares
01 - PEIXINBO BAR
Rua Getülio Vargas, 746 (16 3763-0100)
Especializado ern porçöes e peixes, abrindo diariamente tambérn para alrnoços Possui urn grande espaço para
eventos, onde foi, nos anos 90, o ponto de encontro da juventude jardinopolense corn a boate Fish Dance. Os
pratos principals são porção de surubim e joelho de porco.
02- TIM DO LELE LANCHES
Praça Nossa Senhora Aparecida s/n (16 3663-3366)
Lanchonete mOvel corn rnais de 20 anos de tradiçao, corn diversas fihiais em Ribeirão Preto e Sertãozinho, tendo
urn variado cardapio ern lunches, destacando os farnosos cachorros-quentes prensados.
03 - SESTARI LANCHES
Rua Garotti, 115 (16 3663-6567)
o estabelecimento corn 16 anos de fundaçao serve variados tipos de porçôes e lanches. As mesas ficam
espaihadas em uma praça, tornando-se ideal Para os dias quentes. Tern come carro chefe o quibe recheado.
04- ARMAZEM DO GUERINO
Rua Coronel Clenientino, 1039 (16 3763-0312)
Fundado em 1944 é o estabelecimento rnais tradicional de Jardinopolis, era ali no sen balcão que o compositor
João Pacifico tornava sua cachaça quando estava na região. Mantérn ate hoje 0 estilo arrnazém corn prateleiras
lotadas dos mais diversos produtos. A tradição da casa 6 o codeguim e o chouriço.
05-PEIXEE CIA
Ay. Pref. Newton Reis, s/n (16 3663-5333)
o local one pescaria e gastronornia, sendo urna referCncia do "pesque e pague" da região de Ribeirao Preto.
Coma corn duas represas para pescaria e urn arnplo restaurante. 0 prato principal e Tilãpia a parrnegiana.
6- JIKAN RESTAURANTE ORIENTAL
Av. Prof. Newton Reis, 570 (16 3663-9298)
Restaurante especializado em cornidajaponesa. Os Hot Rolls é a porcão rnais pedida.
7- BAR PONTO DE ENCONTRO
Rua Coronel José Theodore, 229
Fundado em 1978 d a mais tradicional salgaderia da cidade mais conhecido come bar do Demá. A coxinha de
frango 6 o cairo chefe do local. Uma curiosidade 6 quo durante a quaresrna, 6 produzida a coxinha de merluza.
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08-BAR Do SOARES
Av. Pref. Newton Reis, 1111 (16 3663-6562) .
Aqui e feito o meihor torresmo da regiäo, podendo consumir no local on levar os alimentos pra casa.

09 -SORVETERJA DO TANA
Praça Nossa Senhora Aparecida, 54 (16 3763-0090)
Fundada em 1952 é a sorveteria math tradicional da cidade. Alérn dos sorvetes artesanais, o local é conhecido
pelo came e queijo, .a vaca preta e o suco de laranja corn sorvete.
10- JARDIM DOAçAI
Av. Prof Newton Reis, 811 (16 99239-1030)
O local oferece sorvete de açaI artesanal onde o cliente mesrno se serve, complementando corn urna variedade de
opçôes. Rd tambern caldos e fondues.
11 - FRANOOLINO CHOPERI A
Av. Visconde do Rio Branco, 308 (16 3663-6996)
o local serve uma variada opço de porçOes e caldos. Destaque para a porçao corn iscas de frango e batata frita.
12- PONTO FINAL RESTAURANTE
Rua José Bonifácio, 241 (16 3763-2588)
O restaurante abre sornente para almoço, oferecendo comida self-service on per peso. Tradicional na cidade.
13- CHOPIN RESTAURANTE
Rua Coronel José Theodoro, 213 (16 3763-1898)
Aberto diariarnente para almoço, corn grande variedade de saladas e pratos quentes.
14- RESTAURANTE OLE
Rua Silva Jardim, 491 (16 3763-0383)
Corn rnais de 40 anos de tradiçäo, o restaurante de dia serve almoço e a noire porçOes e lanches.
15- VARANDA RESTAURANTE
Ay. Pref. Newton Reis, 1296 (16 3663-4999)
Ha o serviço de almoço, no entanto sen ponto mais forte ë o farnoso happy hour corn porçöes. Sua Iocalizaçao e
bastante agradável em dos pontos rnais movirnentado da cidade.
16- BETUS BAR RESTAURANTE
Ay. Pref. Newton Reis, 571 (16 3663-9294)
Serve refeiçOes e grande variedade de porçOes. 0 bife

a parmegiana é o prato rnais pedido.

17- CUCALANCHE
Praça San Pedro, 75 - Jurucé (16 3693-1275)
Cornida caipira servido de modo rüstico corn mesas espalhadas pela praça e estabelecirnento.
18-BAR DA TIGRINHA F CASA DE CARNES RIUL
RuaAntonio Tavela, s/n - Jurucé (16 3693-1393)
Restaurante especializado ern cornida caipira, foi o pioneiro da gastronornia rural no distrito de Jurucé, sendo
referenda regional de Ribeiro Preto.
19- DU PIRU BARE PoRçOEs
Rua Gethlio Vargas, 561 (16 3663-0095)
Grande variedade de porçOes e local corn müsica ao vivo.
20- ALAMEDA 21 BARE PETISCARIA
Rua San Sebastian, 34 (16 3693-1506)
Serve lanches e porçOes. Nos fins de sernana também tern rnüsica ao vivo.
21- PRIIvI[JS HAMBURGUERIA
Av. Pref. Newton Reis, 1140(163663-6980).
0 pioneiro na cidade em harnburgueria gourmet e lanches artesanais. 0 Boquinha de anjo 6 o destaque da casa.
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22- CASCATA PIZZARIA
Av. Pref. Newton Reis, 1110 (16 3763-0027)
Franquia da pizzaria corn suas tradicionais pizzas e macarrao ao vivo
23- MANGO JAMBO
Praçallossa SenhoraAparecida, 193 (16 3663-7990)
Sorveteria corn mais de 20 de tradiço na cidade.
24- PALACIO DOS SORVETES
Rua Américo Salles, 508 e Rua Yocio Kinsui e Yassuki Inada, 558 (16 36634880)
Duas casas na cidade corn grande variedade 4e sabores de sorvete alérn de bolos e bebidas quentes.
25- ESTAçA0 BAR JURUCE
RodoviáriaAristofanes Corrêa, s/n - Jurucé (16 99390-5585)
0 bar funciona na antiga estaçäo ferroviaria de Jurucé, hoje rodoviaria, servindo os rnais diversos salgados. Tern
come, Prato principal o torresrno.
26- ARMAZEM JURUCE
Rua Miguel Destito, 105 - JurucO (16 99293-5863)
0 antigo arrnazérn em frente a rodovidria de Jurucë se tornou urn restaurante, rnantendo come , decoraçao objetos
amigos. 0 local faz eventos ternEticos como dia da feijoada, cornida de boteco, entre outros diversos pratos.
27-BARUK BAR
Rua Dorniciano Alves de Resende, 465 (16 3663-5250)
Localizado na casa que pertenceu ao fundador da cidade Dorniciano Alves de Resende, o Baruk é urn pub que
aldrn de oferecer cervejas artesanais e shows, promove debates e palestras dos mais variados ternas ao publico
jovern.
28- SARANDY MUSIC BAR
Rua Pedro Targa, 593 - JurucO (16 98197-6800)
A casa tern urn design rUstico corn vários ambientes ern urn so. A cada dia urna atraçao musical diferente dos
mais variados estilos.
29- ASSAFRITO SALGADERIA
Rua Coronel José Theodore, 510 (16 3663-4508)
Diversidade em salgados, sucos e vitaminas, corn precos populates.
30- PANIFICADORA MODERNA
Praça Nossa SenhoraAparecida, 37 (16 3763-0155)
Uma das mais tradicionais padarias da cidade, conhecida par seus doces sendo o Pudirn de Rolha o rnais famoso
do local.
31- PADARIADO RUBINHO
Rua Rui Barbosa, 390 (16 3663-5697)
ReferOncia em doces, a padaria tern no pudim, em seus bolos diferentes e no brigadeirao os pontos altos da casa.
32- GUGAS PANIFICADORA E CONFEITARIA
Rua Joao 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 Pâo de Dedo
ë a rnarca do local.
33- CANTINA DA TIA INIES
Rua Carlos Costacurta, 05 (16 3663-3552)
Aberto diariarnente para almoço, a preços populares.
34- MEGABOM PIZZARIA
RuaArnérico SalIes, 565 (16 3663-5855)
Alérn de variedades de pizzas, a casa tambdrn oferece esfihas abertas.
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35-AUTO POSTO MATRIZ
Rua Americo Salles, 512 (16 3663-5970)
A loja de convenjéncia do posto de combustivel se tornou uniponto de encontro para tomar café e bate-papo. Os
doces e pâes que so feitos all fazern o sucesso do estabelecirnento.
36- POSTO INICIAL
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 semana,
principalmente Para encontros de carros.
37- PESQUEIRO DA FAZENDA SAO GERALDO
A ma "Estrada da Fazenda So Geraldo" encontra-se no sentido Centro da Jurucé. Ela tern aproxirnadarnente 709
metros.
38- ESTAA0 DO ESPETO
Av. Belarmino Pereira de Oliveira, 324
Além dos espetinhos de qualidade, em dias frio, a casa serve caldos tambérn.
39- RESTAURANTE SALATA
Rua Getülio Vargas, 640 (16 3663-3511)
Restaurante anexo ao hotel, urn dos poucos que serve janta como self-service
40-HOT SUSHI
Rua Coronel José Theodoro, 251 (16 3663-3805)
Restaurante de comidajaponesa. 0 temaki é o rnais pedido do local.
41 - FABRICADO ESPETO
Ay. Juscelino Kubitschek, 281 (16 3663-4741)
Grande variedade de espetinhos. 0 local fica e especialmente procurado em dias de jogos de ifitebol e
competiçOes de vale-tudo.
42- INOVANUTRI
Rua Jorge Saquy, 330 (16 3663-6696)
0 restaurante fica no distrito industrial da cidade e atende principalmente os ftmncionários e fornecedores das
empresas instaladas ali.
43 - MARCIA LANCHES
Praçallossa SenhoraAparecida, 02 (16 99195-0980)
Localizado em urn dos quiosques na praça central da cidade, corn grande variedade de lanches
44- PASTEL E CIA
Praçallossa SenhoraAparecida s/n (trailer 163663-4313)
0 trailer dos pastels fica na praça central da cidade corn cardapio variado do salgado.
45- LIGEIRINHO LANCI-TES
Praça Joao Guimaräes s/n (Onibus 16 3763-2692)
A lanchonete instalada dentro de urn 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 so os lanches gourmet, geralmente fica estacionado na Av
Newton Reis.
47- TOMODATY'S SUSHI BAR
Av. Belarmino Pereira de Oliveira, 196 (16 3763-0674)
Restaurante de cornida japonesa, tradicionalmente para encornendas, mas tarnbCrn atendendo a clientela
fidelizada no próprio local.

