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48- VEROLALIMENTAçA0
Av Belarmino Pereira de Oliveira, 324 (16 3763-0160)
0 frango assado mais conhecido da cidade. Enquanto ha a espera nas longas filas para comprar o frango, o
cliente sempre tern degustaçao de chopes a disposiçao.
49- MARMITARIA SOLDADOS DE CRISTO
Rua Aziz Rassi, 107 (16 99302-7370)
A ONG Soldados de Cristo prepara refeiçOes a preço de R$ 5,00 para ajudar nas despesas, devido a qualidade da
comida e no preço o local vive cheio.
50- POSTO F CON VENIENCIA 500 JURUCE
Rua Doutor Pedro Albernaz, 15 - Jurucé (16 3693-1278)
Posto de combustivel e conveniência pars o distrito de Juruce.
51 - BAR DOFEAQUITO
Rua Sao Sebastian, 197 (16 99185-9191)
Tradicional bar de encontros para happy hour.
52- PADARIA FATIA DOCE
Rua Pedro Albemaz, 47- Juruc (16 3693-1086)
Confeitaria e Panificadora especializada em diversos bolos.
53- AçOUGUE DO BOY
Rua Doutor Pedro Albernaz, 45 - Jurucé (16 3693-1200)
Açougue de qualidade reconhecido per turistas e residentes locais.
54-AQUARIUS BAR
Rua Geovanni Maria Barizza, s/n - Jurucê (16 3693-1262)
Opçào de lanches e petiscos Para o distrito de Jurucé.
55- JURUCE FARMA
Run Doutor Pedro Albernaz, 37 - Jurucê (16 3693-1095)
Drogaria para atendimento de turistas e residentes !ocais do distrito de Jurucê
56- BAR DA RODOVIARTA
Rua Mario Caran, s/n - Jurucê
Bar e Petiscaria para turistas e residentes locais do distrito de Jurucê.
2.2.3- Casaroes historicos
0!- CASA DE CLAUDIONOR DIB
Av. Visconde do Rio Branco, 439
2- CASA DE AMALIA COSTACURTA CORAZZA
Rua Sete de Setembro corn Rua Rol Barbosa
3- CASA DE FRANCISCO YOSHINO1U KINSUI
Rua Lincoln (luirnaraes corn Rua Sete de Setembro
4- CASA DE JOSÉ COSTA
Rua Coronel Clernentino, 39
5- CASA DE JOAO NASSER
Rua Rol Barbosa, 567
6- CASA DE FRANCISCO MAZZEI
Rua GetUlio Vargas corn Rua Coronel Clementino
07-CASADELENITORRACA
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Rua Visconde do Rio Branco, 07
8- CASA DE EUCLIDES MAZZO
Rua Treze de maio corn Rua Tonico Said
9- CASA DE LIGIA GUIMARAES
Rua Domiciano Alves de Rezende corn Rua Silva Jardirn
10- CASA DE AMELIA PACIENCIA MACEDO
Rua Americo SaIles, 527
11- CASA DE 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 GetUlioVargas, 670 (16 3663-3511)
O hotel possui 65 apartamentos.
05-MOTEL AQUARIUS
Rod. Candido Portinari km 324- JuncO (16 3693-1319)
O motel possui 21 suites.
2.2.5- Monumentos
01 - DISCO VOADOR
Urn dos monumentos mais conhecido da cidade foi inaugurado em 1967 pelo prefeito Newton Reis. Sua erença
era que na morte do set humane, o inesmo iria pan outro planeta. Esta localizado entre as avenidas Pequena do
Nascimento e Belarmino Pereira de Oliveira.
2- MONUMENTO AOS COLONIZADORES E PIONEIROS
Conhecido per "estátuas', o monumento 6 uma obra do artista Adelio Sarre, inaugurado em 1996, localizado na
Rodovia Arthur Costacurta. Cada personagem da estátua conta a história de JardinOpolis, de maneira
representatva.
3- MONUMENTO AO SENiOR BOM JESUS DA LAPA - PEQUENA DO NASCIMENTO
Inaugurado no dia 27 de julho de 1998, dia do centenário da cidade, localizado na rotatOria da Av. Pequena do
Nascimento.
4- MONIJMENTO DO CRISTO REDENTOR
Inaugurada em 06 de janeiro de 1984, localizado entre as avenidas Belarmino Pereira de Oliveira e Pref. Newton
Reis.
5- NOSSA SENHORA APARECIDA
Inaugurada em 1988, flea em frente a igreja Nossa Senhora Aparecida na Praça de mesmo nome, mas também
conhecida come Praça Matriz.
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6- OBELISCO
Homenagem ao centenário da Independencia do Brasil, hiaugurado em 07 de setembro 1922, localizado na Praça
Coronel Joao Quimaraes.
7- CRUZEIRO
Marca a passagem dos rnissionários redentoristas na cidade, inaugurado em 28 de abril de 1940. Fica na Rua
Américo Salles com Rua Saldanha Marinho.
8- ROMANO GAROTTI
Busto do pioneiro da indOstria de calçados, localizado na rua Coronel José Teodoro corn a Av. pref. Newton Reis.
Está em frente a antiga fabrica de botinas Garotti, inaugurado em 27 de julho de 1998.
9- SAO PEDRO
Padroeiro de Jurucé, fol inaugurado em 1996 e flea na rotatOria da entrada do distrito.
10- MEMORIAL DO ROME1RO
Inaugurado em 27 de jutho de 2016 é umahornenagem a todos os romeiros do Senhor Bom Jesus da Lapa, flea
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 DAINTEORAçA0
Obra que celebra a demoliçao da estrada "Curva da Morte", inaugurada em 27 de julho de 1979, obra da empresa
de Taffy Said, localizada entre as Avenidas Visconde do Rio Branco e Fret Newton Reis.
13- ROTATORIAROMANO GAROTTI
Inaugurado em 13 de julio de 1996 fica Av. Pref. Newton Reis corn Rua Coronel José Theodoro.
14- MANGUEIRA DA LAPA
Mesmo no sendo urn monumento construido pelo homem, a mangueira da Lapa é urn slinbolo da cidade e ponto
de encontro durante a festa do padroeiro. CentenAria, é uma das antigas árvores da fruta que nos simboliza,
localizada no Santuário do Senhor Born Jesus da Lapa.
15- MEMORIAL DA CURVA DA MORTE
A Curva da Morte, onde hoje fica a pista de skate prOximo ao supermercado Savegnago, flcou assim conhecido
por protagonizar diversos acidentes fatais. Foi dernolida e readaptada para uma circulaçao urbana mais segura.
2.2.6- EstaçOes ferroviarias
01 - E5TAcÃ0 VISCONDE PARNAIBA (JURUCE)
Fazenda Parnaiba (Coordenadas 21'01 '45"S 47042'27'W)
Inaugurada em 03 de outubro de 1886 por D. Pedro II quando Jardinópolis ainda era comarca de Batatais.
Atualmente está abandonada.
2- ESTAçÃO JURUCE (SARANDI)
Rua Pedro Targa, 593 - Jurucê
Inaugurada em 05 de setembro de 1894. Atuahriente funciona corno rodoviária e tern tambdrn urn bar e agéncia
dos Correios.
3- ESTAcÃ0 JARDINOPOLIS
Praça Cel. João Guimaraes, s/n
thaugurada em 01 de agosto de 1899. Atualmente é a Camara Municipal e rodoviária (foi modificada do projeto
original).
4- ESTAcA0 ENTRONCAMENTO (JURUCE)
Localizada a 10 quildrnetros de estrada de terra a partir do km 324 da Rodovia Cändido Portinari. Inaugurada em
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01 dejtmho de 1900. Ahnente esth abandona&
5- ESTAcAO CRESCIUMA
Fazenda Criciüma (Coordenadas 20'57'19.19"S 47 °48'42.80"W)
Inaugurada em 01 de junho de 1900. Atualmente estã abandonada.
6- E5TAçA0 JARDINOPOLIS NOVA
Margem Leste da Rodovia Anhanguera, km 330
Inaugurada em JO de maio de 1979. Atualmente está abandonada.
2.2.7- Prédios historicos
1- ESCOLA ESTADUALAMERICO SALLES OLIVEIRA
Rua Sete de Setembro, 121
Primeira escola da cidade, o prédio 6 de 1908.
2- ESCOLA ESTADUAL PROF. PLINIO BERARDO
Rua Domiciano Alves de Rezende, 667
A inauguraçäo do prédio 6 1959.
3- FORUM OCTAVIO DE ALMEIDA GIJIMARAES
Praça Dr. Mario Lins, sin
Prédio de 1972.
4- LAR SAO VICENTE DE PAULA
Praça Dr. Mario Lins, 67
Fundado em 1934 por Padre Jaime Nogueira
5- COLEOIO SAGRADO CORAcAO DE JESUS
Praça Dr. Mario Lins, 150
o local hoje do Paço Municipal (prefeitura). 0 prddio 6 d 1914
6- SANTA CASADE MISERICORDIA
Praça 1k Mario Lins, 147
Prddio de 1920. Atuahnente se encontra abandonado.
7- CASA PAROQUIAL
Rua Silva Jardim, 258
O local é a casa do pároco da Jgreja Nossa Senhora Aparecida. 0 prddio de 1941.
8- THEATRO APOLLO
Praça Nossa Senhora Aparecida, 26
Inaugurado em 1912, hoje o local 6 uma loja de eletrodomdsticos.
9- CASA DA CR1A}1A
Rua Saldanha Marinho, 507
Sede da Associação Casa da Criança de Jardinópolis, teve sua construçào iniciada em 1965.
10- FABRICADE CIIAPEUS
Rua Euclides Berardo, 172
Projeto do arquiteto italiano Francesco Mazzei foi inaugurado em 1926. Hoje no local funciona um
supermercado.
11- CASA ECONOMJCA RUFINO LEIRA
Rua Coronel José Theodoro, 128
0 prddio da decada de 20 que estã abandonado.
12- SERIB
Rua Silva Jardim, 547
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o principal clube da cidade teve sua sede inaugurada em 1967 como "Fratelanza Italiana". Depois que

0 predio
original de 1909 foi demolido, o elube encerrou as atividades nos anos 2000, foi a leilão 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 197614- ESCOLA PUBLICA ESTADUAL MARIO LINS
Praça São Geraldo, 477 - Jurucê
Escola Püblica Estadual e Municipal, atendendo todo o municfpio de Jardinopolis.
2.2.8- Temples reigiosos
01 - IGREJANOSSA SEN}IORAAPARBCIDA
Praçallossa SenhoraAparecida (Igreja CatOlica, construção de 1926.)
2- SANTUARIO DO SENIIUR BUM JESUS DA LAPA
Av. Pequena do Nascimento, 15 (Igreja Catolica, capela construIda em 1920.)
3- IGREJA SAO SEBASTIAO
Rua Carlos Saran, 75 (Igreja catOlica)
4- IGREJA NOSSA SENHORA DE FATIMA
Rua Dr. Jorge Nogueira Gaia, 34 (Igreja Catolica)
5- IGREJA SAO PEDRO
Praça São Pedro, 43 - Jurucé (Igreja CatOlica)
6- CAPELA DE SAO ROQUE
Rua Irineu Berardo s/n (Igreja Catolica, construção de 1927)
7- IGREJABATISTA
Rua Carlos Costacurta, 321
8- SALÃU DO REINO TESTEMUNHAS DE JEOVA
Rua José Bertini, 220
9- IGREJA PRESBITERIANA
Av. Pref. Newton Reis, 1668
10- IGREJADO EVANGELHU QUADRANGULAR
Rua Maria Estela de Almeida Pereira, 97
11- C0NGREGAcAO CRJSTA DO BRASIL
Av. Pref. Newton Reis, 871
12- IGREJA UNIVERSAL DC) REINO DE DEUS
Rua São Sebastiao, 774
13- IGREJA MUNDIAL DO PODER DE DEUS
Rua Silva Jardim, 562
14- TEN DA ESPIRITA DE UMBANDA PA! ARRUDA
Rua Getülio Vargas, 799
15- TENDADE UIMBANDA PAl BENEDITO
Rua Antonio Pereira, s/n
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16- SOCIEDADE ESPIRITA DR BEZERRA DE MENIEZES
RuaAmérico Salles, 220
17- CASA ESPIRITA TERRA DE ISMAEL
Rodovia José Riul, km 02 - Jurucê (0 local é referência em remédios naturais)
18- IGREJAADVENTISTADO SETIMO DIA
Praça daArnizade, 30
19- IGREJAASSEMBLEIA DE DEIJS
Av. Belarinino Pereira de Oliveira, 146
20- IGREJA DO AVIVAMENTO SHEK1NAH
Rua Domingos Lice, 745
2.29- Moradores ilustres, jardinopolense farnosos e artistas da cidade
1- RUBENS FRANCISCO LUCHETTI
Escritor e roteirista, conhecido mundialmente corno mestre do Pulp Fiction, ë roteirista dos grandes sucessos de
José MojicaMarius e é morador de JardinOpolis
2- BIDINHO
Trompetista de renome da TvLPB, gravou corn todos os grandes rnüsicos do pals e é morador em Jardinopolis.
3- GILDAMONTANS
Acordeonista corn mais de 30 anus de carreira e 6 moradora de Jurucé
4- CESARAUGUSTO
Cantor e compositor, urn dos maiores hitmakers e produtor dos principais nones da müsica sertaneja e é natural
de JardinOpolis
5- SThVIA MASSARI
Atriz e cantora, fez diversas novelas na TV Globe, alern de peças de teatro é natural de Jardinópolis
6- NILZA MONTEIRO
Modelo e atriz, foi capa da revista Playboy, morou boa parte da infância e juventude em Jardinópolis.
07-PAULO ALVES
Design, trabalhou corn Lina Bo Bardi in farnosa "Casa de Vidro". E autor de casas de artistas come do cantor
Nando Reis. Natural de JardinOpolis.
8- VASCO PEREIRA DE OLIVE] RA
Escritor, vencedor do prémlo Off Flip e Prêmio Ribeiräo de Literatura. Natural e rnorador de Jardinópdis.
9- RICARDO LIMA
Poeta conhecido nacionalmente. Autor de 06 liwos e natural de JardinOpolis.
10- HAROLDO BARBOSAFILHO
Poeta e jornalista, autor de nove livros, rnernbro da Uniao Brasileira de Escritores e natural de Jardinópolis.
11 - MARIO JORGE iORDAO
Pintor, realizou no Palace Hotel em Ribeirao Preto a exposicäo "Escrevendo corn pincéis" e é natural e morador
de Jardinópolis.
12- JAIR ANTONIO GALDINO DA SILVA
Pintor, autor da tela "0 ciUme" premiado na Semana de Portinari. E natural e morador de Jardinopolis
13- GUILHERME A. B. C. ISHIE
MusicOlogo e produtor de artes e entretenitnento. Autor de trilhas sonoras, principalmente. Secretario Municipal
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de Cultura edo Turismo de JardinOpolis na gesto de 2017-2020.
14- JOAO ZANGRANDT NETO
Ernpresãrio, fbi responsável pela vinth da Vaporetto par o Brash. Hoje 6 membro do Conseiho Administrativo
da instituiflo de ensino Estácio. Pal do humorista "Lé-Ld" que fez sucesso no "Pânico na TV".
15- JOAO MARCILIO
Artista circense, fol vencedor do quadro "Se visa nos 30" do programa "Dominflo do Faustäo". Natural e
momador de Jardinopolis.
16- KONRADO
Cantor sertanejo que faz dupla corn Alex e é natural de JardinOpolis.
17- ELTAS JABUR (IN MEMORIAN)
Cantor, compositor e poeta, e autor da miisica "Cançäo pama ninar rneu namorado", sucesso na voz de Fafá de
Belém, era natural e morador de Jardinópolis.
18- NECO ROSSETO (IN MEMORIAN)
Multiartista, Neco era pintor, escultor e compositor, autor da tela "Süplica Cearense" vencedora do prêrnio
SUTACO, referéncia cultural da cidade corn nome a sernana cultural que ocorre em setembro, era natural e
morador de Jardindpolis.
2.2.10- Praças esportivas
01 - CENTRO ESPORTIVO NEWTON REIS
Av. Pref. Newton Reis, s/n (16 3690-2993)
Area püblica corn quadra poliesportiva, campo de futebol, campo de areia e campo de rnalha.
02- lATE CLUBE
Rodovia Cândido Portinari km 321 (16 3443-1191)
Cluhe privado corn piscinas, quadras poliesportivas, quadras de thnis de saibro, campos de futebol.
03 - TIARAS MANOEL LEAO
Rodovia Cândido Portinari km 327 (16 98219-0004)
O local 6 privado, oferece hipismo, equoterapia, restaurante e "fazendinha".
4- QUADRA DO CENTRO DE CON VI VENCIA DO IDOSO
Rua Prudente de Tvioraes, 177 (16 3663-7799)
Espaço puhllco corn quadra poliesportiva.
5- PISTA DE SKATE E ESPORTES RADICAlS VEREADOR ALBERTO RINALDI
Av. Belarmino Pereira de Oliveira corn Av. Pref. Newton Reis
Pista pftblica para skates e patins.
6- ARENA DE RODEIO SEGJSFREDO PEGORARO
Anexo an Centro Esportivo Newton Reis
Espaço pdblico para rnontarias e rodeho.
7- AVENIDA NEWTON REIS
Desde sua inauguracäo no final dos anos 80, os seis quilometros que circundam o centro da cidade so local da
prática de carninhada, corrida e bicicleta - seja pela manha on no final da tattle, o local é urn atrativo para os
praticantes de atividades esportivas.
8- QUADRADO NEC
Rua Lincoln Guirnaraes, 85 (16 3663-5400)
Quadra poliesportiva privada.
9- QUADRA DO OBJETIVO
Rua Senador Joaquim Miguel, 1040 (16 3663-3355)
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Quadra poliesportiva privada.
10- QUADRA DO CHUPETA
Rua Maria Inés de Paula Lice, 61 (16 3663-3043)
Quadra privath de futebol society
11- QUADRA DO PAlM
Rua Antonio Donato, 25 (16 3663-4171)
Quadras privadas de futebol society.
12- ACADEMIA E5TAcA0 SAUDE
RuaAmdrico 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
Av. Pref. Newton Reis, 2771 (16 99381-2459)
Academia privada.
15- GYNASIUM ACADEMIA
Av. Pequena do Nascimento, 184
Academia privada.
16- opcAO ACADEMIA
Av. Pequena do Nascimento, 82 (16 99159-3838)
Academia privada.
17- FUSION FIT ACADEMIA
Rua Lincoln Guimaräes, 68 (16 3663-8748)
Academia privada.
18- CROSS JARDEL
Av. Quintino Facci, 5926 (16 99358-3256)
Academia privada de crossfit.
19 -ACQUANATAcAOEHIDRO
Av. Pref. Newton Reis, 1522 (16 3663-5193)
Piscina privada para aulas de nataçäo e hidroginástica.
20- CENTRO COMUNITARIO NEWTON TOSCANO
Rua Pedro Albemaz, s/n - Jurucê
Centro no qual engloba os seguintes prédios: Quadra de Esportes Osvaldo Riul, Salào de Festas Newton Toscano
e o tradicional Campo de Bocha e Malha Pedro Scarpelim.
21 - ESTADIO MUNICIPAL (jUERINO RIUL
Rodovia José Riul s/n - Jurucê
Estddio de futebol püblico.
22- ESTADIO ALEXANDRE JORGE SAQUY
Rua Coronel Joaquim Pereira Lima, s/n
Estadio de futebol pUblico.
23- PRAA TADEU PEREIRA LIMA
Rua Maria Inés de Paula Lice, s/n
A praca conta corn vários aparelhos de academia ao ar livre.
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2.2.11- Sugestöes de PatrirnOnios irnateriais
01 - ROMARIA DO SENHOR BOM JESUS DA LAPA
Tradicionairnente, a partir das 23 horas, do dia 05 de agosto na Igreja Santo Antonio no bali -re dos Campos
Eliseos em Ribeirão Preto, urna multidão começa a enfi-entar Os 18 quilOrnetros que separam o local ate o
Santuário do Senhor Born Jesus da Lapa em JardinOpolls. Ao entrar na estrada de terra, várias barracas
distribuem bolos, café e ãgua corno forma de agradecerem pelas graças alcancadas. A chegada é sempre recebida
corn uma missa realizada de hora em hora, cornecando as 02:30 da manhã e se estendendo per todo o dia 06 de
agosto em que se cornemora o dia do Born Jesus.
2- PROCISSAO DO SENHOR BOM JESUS DA LAPA
A procissão do Senhor Born Jesus da Lapa é cercada de tradiçOes, iniciando corn a missa sernpre celebrada pelo
arcebispo. A procissão tern per volta de 50 andares de santos catOlicos, sendo 0 São Benedito come o prirneiro
pois, segundo a crença popular, assim não trara chuvas para atrapalhar a procissão. A chegada do andor do
Senhor Born Jesus é marcada pelo tradicional show pirotdcnico, o major realizado na cidade. A procissão atrai
anualrnente rnais de 20 mil pessoas todos os anos.
3- BENcAO DOS VEtCULOS
O dia de São CristOvão, padroeiro dos rnotoristas é comernorado no dia 25 de juiho. Em todo pals ë dia de
abençoar os veiculos, porérn em JardinOpolis a data é transferida para o dia 27 de juiho, dia em quo se comemora
o aniversário da cidade. Milhares de rnotoristas levarn seus carros, motos, carninhoes para a porta do Santuário
do Senhor Born Jesus da Lapa onde vários padres aspergern água benta Para abençoar velculos e condutores. E
tradição tambérn a doaçao de urn quilo de alimento que sernpre são doados pars instituiçOes fflantrdpicas da
cidade.
4- ALVORADA DE AMVERSARIO
Dia 27 de juiho em JardinOpolis C feriado, rnas C tradição, todos os anos, as 06 da rnanhã, a cidade ser acordada
corn a Alvorada de Aniversário, onde urn trio elCtrico passa pelas ruas da cidade saudando mais urn aniversário
de ernancipação.
5- ORQUESTRA DE VIOLAS RIO PARDO
Fundado em 2012 pelo violeiro Cãssio Fonseca a Orquestra C formada per rnüsicos jardinopolense atravCs de urn
projeto da Secretaria da Cultura e do Turismo, que se apresentarn em diversas cidades levando a cultura
sertaneja. Desde 2015 C selecionada para tocar no Palco Culturando da Festa de Peão de Barretos.
6- LEILAO DALAPA
0 leilao de prendas vivas C urn dos mais antigos da região, real izado ha 96 anos, o Ieilão era realizado no ültirno
dia da festa no dia 06, hoje C realizado no prirneiro domingo da festa.
7- PROCISSAO DA FESTA DE SAO PEDRO
A tradicional Festa de São Pedro reáne centenas de fiCis no distrito de Jurucê, Para a celebração do padroeiro do
clistrito na Igreja de São Pedro- E urna atração turlstica corn a participação de centenas de voluntários nos
preparativos dos festejos e na confecçao dos tradicionais quitutes.
2.2.12- Festas e Eventos
01 - FESTA DO SENHOR BOM JESUS DA LAPA
Maier manifestaçAo religiosa da região, a Festa dii Lapa C realizada desde 1913 e atrai rnultidOes do dia 28 de
juiho ao dia 06 de agosto. AlCrn da parte religiosa, a festa conta corn grandioso parque de diversôes, diversas
barracas de alimentação.
2- TORNEIO DE FUTSAL "JANEIRAO"
Ha quase 40 anos todo mCs de janeiro não C so sinônirno de fCrias escolares, C tarnbCrn o més do rnais tradicional
do campeonato da cidade, onde dezenas de equipes se enfrentarn todas as noites no Centro Esportivo Newton
Reis.
3- FESTA DE SAO PEDRO
A tradicional festa do padroeiro de JurucC corneça no ultimo urn de sernana de rnaio e vai ate o Ultimo fim de
sernana de junho, corn destaque para o dia 29 onde 6 cornemorado o dia de São Pedro e 6 feriado municipal.
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4- FESTA DOS AMIGOS
Realizada desde 2001 por ftuiciativa de urn grupo de amigos, a festa 6 totalrnente beneficente para instituiçOes
fflantrOpicas da cidade. Realizada no mês de junho tern os convites esgotados dMs antes do evento, onde so
vendidas comidas tipicas this festas juninas, realizaçâo de bingo e sorteios de brindes
5- SEMANA CULTURAL NECO ROSSETO
Uma semana thteira de atraçOes culturais, mUsica, teatro e circo, em sua grande maioria representada per artistas
da cidade, 6 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 näo de maneira uniforme, a festajá attain dezenas de rnilhares de pessoas, atraçOes
come Cbitaozinho e XororO, Leonardo, entre outros grandes nomes Sertanejo que já se apresentaram na Arena
de Rodeio Segisfredo Pegoraro.
7- DIADO POETA
Realizada desde 1993, o Dia do Poeta foi idealizado pelo nosso major expoente no assunto, Elias Jabur que entao
vereador foi 0 autor da lei que criou esse dia. Realizado anualmente, envolve toda a populaçäo - de modo
especial os estudantes. As poesias selecionadas so publicadas em urn livro e recitadas no dia do evento.
8- SEMANA DO LIVRO, LEITURA E BIBLIOTECA DR JOAO BAPTISTA BERARDO
Semana Municipal do Livro, Leitura e Biblioteca "Dr. Joao Baptista Berardo" acontecerá na ültima semana de
abril de todo ano, incluindo os dias de 21 a 27 do més. Confonne a Lei it0 040/2018.
9- TORNEIO DE FUTSAL "JURUSAL"
Ha mais de 30 anos no distrito de Jurucê, ocorre tambem o tradicional campeonato de thtsal, onde vãrias equipes
se enfrentam, na Quadra de Esportes Oswaldo Riul.
E necessârio destacar que as festas acima citadas so grandes acontecimentos na cidade, mas em todo ano
existem eventos importantes corn 0 Porco no rolete da Maçonaria, o Ldilto da Casa da Criança, Macarronaida do
Rotary, alem das dezenas quermesses realizadas pelas paróquias da cidade e aimoços beneficentes das ONG's.
Além disso a zona rural de Juruc6 6 muito requisitada para a realizaçäo de festivais de mUsica eletronica e
eventos esportivos, como per exemplo, sediou por duas vezes a Copa Paulista de Ciclismo (2016-2017).
2.2.13-Arte tumular
1- CEMITERIO MUNICIPAL DE JARDJNOPOLIS
Um dos cemitdrios mais antigos da regiäo já começou corn urn "causo" que pode ter inspirado Dias Genres na
novela "0 Bern Amado", onde o prefeito de Sucupira constrói o cemitdrio runs ninguem morre pam inaugura-lo e
coube an destino que o prOprio prefeito fosse o primeiro, pois em JardinOpolis essa historia 6 real. Inaugurado
em 07 dejulho de 1900 pelo prefeito Joao Muniz Sapucaia que pouco mais de urn rnês depois em 12 de agosto
faleceu e foi 0 primeiro a ser enterrado no cemitério. No cemitério vários tümulos so de mármore Carrara e a
igrej a do local tern o teto em forma de disco voador pois o prefeito Newton Reis acreditava que após a morte 0
ser humano 6 levado para outro planeta.
2- CEMITERIO MUNICIPAL DE JURUCE
lnaugurado em 1919 onde, anteriormente os mortos de Jurucê eram enterrados no primeiro cemitdrio de
JardinOpolis. 0 ceniitério rural apresenta tOmulos de Capela, de Porte Médio e Simples.
2.2.14- SaMe
01 - PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL LENI BALAN JACOMINI
RuaAntOnio Elias Said, 100 (16 3690-2600)
02- FARMASETE
Rua Coronel José Theodore, 555 (16 3663-0707)
3- FARMACIA ERVA DOCE (FARMACIA HOMEOPATICA)
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Rua Coronet Clementino, 187 (16 3763-034 1)
4- DROGARIA SAO CARLOS
Av. Belarmino Pereira de Oliveira, 477
5- DROGARIAFARMACENTER
Rua Mario Fregonesi, 400 (16 3663-6111)
6- ESPAO SAIJDE ODONTOLOGtA
Rua Sete de Setembro, 226 (16 3663-5754)
7- ORTHOFONO
Av. Pref Newton Reis, 1068 (16 3663-0022)
8- CLINIVET (VETERINARJO)
Av. Visconde do Rio Branco, 560 (16 3663-4692)
9- CLINICA VETERINARIA AMIGAO
Av. Pref. Newton Reis, 130 (16 3663-3859)
tO - CL!NtCA BEM ESTAR
Praça Olavo Bitac, 114 (16 3763-1191)
11 - OPTJCA NEW VISAO
Run Coronet José Theodoro, 369 (16 3763-03 84)
2.2.15- Bancos
01 - BANCO DO BRASIL
Run Américo Salles, 731 (16 3663-2586)
O banco possui caixas etetrônicos.
02- CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Rua Coronet José Theodoro, 212
o banco possui caixas eletrônicos.
03 -BANCOSANTANDER
Run Coronel José Theodoro, 251 (16 3690-1700)
O banco possui caixas etetrOnicos.
4- BANCO BRADESCO
Praçallossa senhoraAparecida, 27 (16 3663-4355)
o banco possui caixas eletrônicos. 0 prédio fünciona onde era o Cine Brasil.
5- SICOOB COCRED
Rua Americo Sattes, 585 (16 3663-5755)
O banco no possui caixas etetronicos
6- CASA LOTERICA SORTE GRANDE
Av. Betarmino Pereira de Oliveira, 26 (16 3663-4871)
7- CASA LOTERICA SONIIO DOURADO
RuaAmérico Sattes, 570 (16 3663-4001)
2.2.16- Segurança
01- POSTO DAPOLfCIAMILITAR
As'. Pref Newton Reis, 500 (16 3663-8382)
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2- DELEGACIA GERAL DE POLICIA
RuaAmërico SaIles, 751 (16 3663-3260)
3- CENTRO DE PROGRESSAO PENITENCTARIA DE JARDINOPOLIS
Rodovia Cândido Portinari, km 323 - Jurucê (16 3964-3209)
Conta corn 1864 presos (fonte:julho de 2017).
2.2.17- Posto de combustiveis
01 - POSTOMATRIZ
Rua America Salles, 371 (Posto Ipiranga)
2- POSTO IRMAOS BERARDO
Rodovia Anhanguera, kin 326 (Pasta bandeira branca)
3- P0510 CARRO BOM
Rua Coronel José Theodoro, 101 (Pasta Shell)
04 - P0510 RASSI
RuaAmérico Salles, 259 (Posto bandeira branca)
5- POSTO ALVORADA
Anhanguera s/n, km 346, Zona Rural, Sales Oliveira (16 3967-3535)
Posto de combustivel entre a divisa de JardinOpolis e Sales de Oliveira.
6- POSTO SERRO AZUL
Rodovia Candido Portinari, s/n, Brodowski (16 3659-8893)
Pasta de combustivel entre a divisa de JardinOpolis e Brodowski.
7- P0510 TNTCIAL
Rua Rui Barbosa, 95 (Posto bandeira Branca)
8- POSTO AVENIDA
Av. Belarmino Pereira de Oliveira, 488 (Pasta Ipiranga)
09 - POSTO 500
Rua Dr. Pedro Albernaz, 15 - Jurucê (Pasta bandeira branca)
2.2.18- Agenda de viagens
01 - CLUBE TURISMO JARDINOPOLIS
Rua Coronel José Theodoro, 402b (16 3663-5867)
2- JOSE MAURO DE SOUZA
Agente de viagens representante da agência Tastur Turisrno de Franca
2.2.19- Transporte
01 - RIDE TRANSPORTE
Empresa de ônibus responsavel polo transporte interrnunicipal de Jardinopolis corn destine a Ribeirào Preto.
Durante a dia a partir das 04:45 ate 23:15 corn intervalos menores que uma hora entre urn veiculo e outro.
Existern horarios que passa par Jurucê.
02-VANS
Os mesmos horários dos Onibus da Ribe so reproduzidos pelas vans.
3- CIRCULAR
A cidade de JardinOpolis conta corn serviço de circular municipal totalmente gratuito ao cidadao.
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4- ikxi

A cidade conta corn duas frotas de taxi sendo uma corn Porto na Praça Nossa Senhora Aparecida (Adenilson 16
99272-5489) e urn ponto an lado do Superrnercado Savegnago (Taxi Souza 1698164-2932).
5- MOTO TAXI
A cidade dispoes de serviços de rnototáxi tanto pan passageiros corno entregas, Lelé Moto Taxi (16 98119-4575)
e Papa Ldguas Moto Taxi (16 3615-4745) säo as principals da cidade.
06-UBER
Jardinópolisjá possui motoristas autorizados

110

aplicativo corn José Antonio (16 99256-0002)

07- FRETAMENTO
A Transdutra ó urna empresa de fretarnento de passageiros Para lazer, trabaiho, eventos enure outros (16 36633039).
2.2.20- Sinalizaflo de trânsito
A cidade conta corn placas indicativas e placas de atrativo turistico iridicando o Santuãrio do Senhor Born Jesus
daLapa.
2.2.21- Parques ecológicos
01 - PARQUE ECOLOGICO LUCAS RASSI
Rua Caio CelidOnio, s/n
Conhecido come Cidade das Crianças, o local possui pista de carninhada, ayes ern cativeiro e parque para as
crianças.
02- PARQUE ECOLOGICO JOSE PL&SSA
Av. Quintino Facci, s; 11
0 parque conta corn pista de carninhada e apareihos Para atividades fisicas.
2.2.22- Turismo rural
JardinOpolis possui grande area dernografica na zona rural. E rnuito forte na cidade a prática de mountain bike,
trail run, jipes, gaiolas e rnotos de trilha. Pelo carninho os esportistas irão se deparar corn várias belezas naturais
e antigas construçOes, enti-e eias destacarnos:
123456789-

CACI-IOEIRA DA FAZENDA MORRO AZUL
JEQUITIBAS CENTENAPJOS DA FAZENDA CORREGO DAS PEDRAS
cORREGo COM QUEDAS D'AGUA DA FAZENDA SAO PEDRO
CORREGO DA FAZENDA DA SERRA
ANTIGA ESCOLA DA FAZENDA SANTA HELENA
ANTIGA ESCOLA DA FAZENDA SAO LUIZ
SEDE DA FAZENDA GUANABARA
SEDE E CAPELA DA FAZENDA SANTO ANASTACIO
SEDE F CAPELA DA FAZENDA GOJABA
2.2.23- Feira livre

Toda terça feira e tradiçao em Jardinópolis ir na feira livre que ocorre na ma ern frente a Praça Nossa Senhora
Aparecida. A feira funciona a partir das 07:00 horas e terrnina as 12:00 horas. Frutas frescas, doces, artigos
dornésticos e o famoso pastel da feira fazern as rnanMs de terça na cidade.
2.2.24- Meios de comunicaçâo
01 - JORNAL A CIDADE
0 jomal circula aos sabados e e distribuldo gratuitamente ern diversos pontos espaihados pela cidade.
02- JORNAL MIDIA
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O jornal circula aos sábados e e vendido na banca de jomal localizada na Praça Tancredo Neves.
03- RADIO COMUNITARIA SANTA TEREZINTI-JA DO MENINO JESUS
A radio corn frequencia 104,9 FM tern em grande parte da sua prograrnaço temas da Igreja Catolica. Ha
tambdrn programas esportivos e son alcance d apenas municipal C näo tern transmisso per internet.
2.3- lnfraestrutura Cultural
Atualmente, JardinOpolis conta corn dois espaços pUblicos para difuso cultural: Museu e Casa da Cultura
"Dr. Paulo Portugal" e Centro Estudantil Gininho Marchio (anexada a Biblioteca Municipal "Dr. Joao
Baptista Berardo"). Na condição de diagnóstico, faz-se urgente a possibilidade de avaliar alguns espaços
constituidos corn a interferncia da Secretaria Municipal de Cultura e Thrismo para integrar Pontos de
Cultura para açOes deseentralizadoras. Principahnente, em locais desativados on sern uti1izaço, como 0
anfiteatro abandonado no prédio da Prefeitura Municipal de Jardinopolis.
Algims outros edificios corno o Centro Comuuitário, Centro de Convivencia do Idoso e Nñcieo "Benedita
Veloso" podern se tornar Pontos de Cultura valiosos para fornentar e difundir as Diretrizes Gerais deste
documento - senipre corn a supervisao da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo.
Os arredores do Centro Esportivo "Newton Reis", ate rnesrno suas instalaçOes, devern receber urna atençâo
especial, pois suas possibilidades de intervençOes e difusOes de arte e entretenirnento sào potencialmente
enormes.
PROGNOSTICO

A principal frnalidade deste docurnento e informar e buscar apoio para a iniplernentaçäo de politicas pUblicas de
curto e rnddio prazo para preparer o cidadao ao Piano Diretor de Thrisnio de JardinOpolis e Jurucê. As
polIticas püblicas de turisrno devern adotar medidas, prograrnas e açOes para reconhecer, valorizar promover e
proteger a diversidade cultural e fornentar o empreendedorismo consequente. Pensar o turisrno corno fator de
desenvolvirnento, significa valorizar identidades individuals e coletivas. E, paralelamente, trabalhar corn
conteüdos voltados para a histOria do municIpio em iivros que foquem a elevaflo de Jardinopolis e Jurucê.
Objetivo Principal

o objetivo principal da justificativa acima é a ressignificaçao funcional, atravCs de urn novo rnodelo de gestào,
inserido gradativarnente e paralelamente ao ifituro Piano Diretor de Turismo de Jardindpolis e Jurucê. Essa
ressignificaçao terã come, prioridade a Formaçäo, Fornento e Difusao do turismo local - paralelamente as açOes
da Pasta da Cultura.
Isto é, deve-se concentrar na formação de agentes turisticos e terceiros, priorizando o atendimento de toda a
populaçao, sern exceção, no fomento de produçoes e prestaçôes de serviços, respeitando diversidade e costumes.
Assirn, a difusAo do produto turistico (material, imaterial, insumo, etc.) poderá valorizar toda a estratégia de
politicas culturais que nortearo a Secretaria Municipal de Cultura e Turismo.
3.1 - InformaçOes
3. 1.1 - PERIODO DE VIGENCIA
As propostas dos docurnentos deverão ser realizadas entre 2017 a 2019, corn revisào anual, junto ao
COMTUJARD e populaçao, após essa prirneira etapa.
3.1.2- T1TULO DO PLANO ATUAL
Planejamento Estratégico Participativo do COMTUJARD e dos Ernpresários e Populaco de JardinOpolis e
Jurucé.
3.2. - Dados Institucionais
3.2.1 -PRINCIPAL META
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Turismo Sustentável e AcessIvel.
3.2.2 - MISSAO
Dar diretrizes e soluçOes de fornento para organizar e desenvolver
JardinOpolis e distrito de Jurucé.

0

Turismo em todo o municipio de

3.2.3 - ENTIDADE RESPONSAVEL DE INTERMEDIO
COMTUJARD - Conselho Municipal de Turismo de JardinOpolis.
3.2.4 - FOCO/VISAO
5cr urn destino turistico de destaque interiorano do estado de Sao Paulo, desenvolvendo o turismo de forma
sustentEvel e de maneira coerente, aproveitando a proxirnidade de Ribeiito Preto e as cidades que compOe sua
regiào metropolitana.
3.2.5 - LOCALIZAcAO
JardinOpolis, Distrito de Jurucé e zonas rurais.
3.3 - Desenvolvimento Programático
Para direcionar o planejatnento turistico, em urn processo democratico e de levantarnento de dados e açOes pam
os procedimentos flituros, algumas intervençOes foram realizadas nas três Assemblela de Ttirismo em
Jardinópolis. Isto quer dizer qua este docurnento por si estará sempre atualizado ate a manufatura do PDTur Piano Diretor de Turismo.
Açôes estratdgicas dentro de Fomento, Formaçao e Difuso, separadas em Programas que precisarn de apoio,
parcerias e patrocinios:
Programa de Formaçao e Fomento
Item que fará a ressignificaçao fiincional Para introduzir conjuntos de açOes que se pretende implementar pan
viabilizar estrategicamente a formaçao de agentes turisticos (publico e profissionais na area), Para aprimorar o
fomento de produtos e serviços turisticos. Os principais objetivos deste item sao:
concentrar, aprirnorar, incubar e instruir açOes que se concentram na formaçao de agentes turisticos e
cultura local;
fomentar o acesso a produtos e serviços de arte e entretenimento;
criar, gradativamente, tuna rotina turistica ao cidadäo de Jardinópohs e Jurucë.
Programa de Promoçäo e LntervençAo TlirIstica
Item que lath o incentivo do encontro da populacao corn a arte, entretenirnento, cultuma e turismo, atravds da
promoçäo e intervençAo de eventos, atitudes e recursos de politicas turIsticas. Os principais objetivos deste item
sao:
execuçao das atividades relacionadas a cultura e turismo;
fomento das produçOes com respeito a diversidade c na difusao do produto turistico;
a defesa e preservaçâo do patrimônio municipal de valor artIstico, turistico, cultural e histOrico
(JardinOpolis e Jurucé);
valorizaçao do artista, produtor e agente cultural local.
3.3.1 - PLANO DIRETOR DE TURISMO MUNICIPAL
JardinOpolis e Jurucé apresentam urn potencial turistico latente e pronto Para ser assurnido. A estigma de set uma
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cidade dorrnitorio de Ribeirào Preto está, aos poucos, sendo atuahzada, significando urn memento ideal para
trabaihar a identidade cultural do munlcipe em relaço an que ele se identifica corn a cidade.
Para que a atividade turistica possa efetivarnente colaborar corn a econornia do rnunicipio, é necessário urn
planejamento rnuito bern embasado nas atuais leis de fomento ao turismo. A elaboraçao do Piano J)iretor de
Turismo Municipal C 0 primeiro grande passe.
Precisa-se urgenternente de orientaçôes estratCgicas Para o desenvolvirnento da atividade turlstica para os
prOxirnos dez arms. 0 piano defmirá contribuiçôes para diversos setores, principairnente econôrnico, social e
cultural do rnunicipio. Por ser o turismo urn elernento importantissirno de fomento a atividade econôrnica, o
Piano Diretor de Turismo Municipal seth capaz de propiciar beneficios de cm-to, rnedio e longo prazo para
toda populaçào de Jardinopolis e Jurucë.
Para isso, numa perspectiva de investirnentos para diagnosticar as necessidades do piano, ja säo listados alguns
pontos de prognOsticos que deverao nortear o desenvoivimento do turisrno:
- fortalecer a governança local e, consequenternente, regional;
- valorizar a sustentabilidade do rnunicipe;
- gestar polIticas pübhcas participativas e fornentadoras;
- consolidar atrativos turisticos;
- irnplementar infraestrutura adequada;
- oferecer serviços de qualidade;
- garantir acessibihdade para todos;
- desenvolver marketing estratCgico.
Assim, havendo o investirnento nessa primeira estrutura necessária Para a cidade, a organizaçao, manufatura e
diagnOstico do Piano Diretor de Turismo Municipal seguirâ uma estrutura lOgica que sernpre ira interligar os
prognOsticos citados corn os objetivos, os resuitados esperados e a proposiç&o de prograrnas, projetos e açöes. 0
que sera necessário sao recursos e rnàos-de-obra qualificadas Para tudo isso começar.
3.3.2- ANALISE AMBIENTAL
Na Assernbieia do dia 15 de agosto de 2017, foi reaiizada urna atividade em que dois grupos foram divididos
Para fazer uma análise arnbientai do rnunicipio. 0 debate entre os participantes foi para reunir inforrnaçóes sobre
JardinOpolis e Jurucê, junto corn as açOes estratCgicas que podern set reahzadas para fortalecer ainda rnais 0 que
já existe de potencial.
Essa analise arnbiental separou-se como Poulos Fracos e Anieaças e Poulos Fortes e Oportunidades logicarnente, corn a ternática do Turismo corno norte da discussao.
Grupo 01 - Poulos Fracos e Ameaças
Se entende corno Ponies Eracos, aigo que pode ser rneihorado e aprirnorado. E para Arneaças, situaçöes de
deficiência e que prejudica a cidade. Na ocasiào, o grupo listen os seguintes pontos:
- faita de sinalizaçào e prornoço dos locais de visitaço tui -istica;
- ausëncia e descrença da iniciativa Privada, perante ao bruto turistico da cidade;
- desconhecimento da população dos próprios produtos, turisticos-culturais existentes na cidade;
- desconhecirnento das cidades vizinhas dos produtos turisticos de Jardinopolis e Jurucê;
- faita capacitaçao tCcnica para gulas das trilhas e rotas ja desenvolvidas;
- fain de aprirnorarnento aos profissionais de atendimento an püblico ern bares, restaurantes, hotels e
cornCrcio;
desinteresse
da popuiação sobre os potenciais turisticos iatentes do rnunicipio;
- auséncia de tuna atuaçâo rnais presente da Associaçao Comercial;
- rnelhorar segurança e infraestrutura do municIpio para atender o pUblico flutuante;
- divulgaçao, pubiicidade e marketing precário on inexistente;

r

-

—
-LIIJflA flu

IIPA. P

retcituva J*luntcipat be 3arbinópoti
ESTADO DE SAO PAULO

JARDINÔPOUS'SP
TERRA QA MANQA
PI002-19-Subst.-fls.39

-

faita de diãlogo entre o Poder Pdblico e Poder Privado, para iniciativas, parcerias e facilitaçOes para
desenvolver os produtos turisticos possiveis do municipio.

As açóes estratégicas deste item para urn primeiro passo de organizacão, logistica e ação, pan iniciar a resoiução
e açôes para 0 turismo no municIpio:
- desenvoiver projeto de sinalizaçao turistica e busçar recursos não sO de ambito do Poder Püblico;
- desenvoiver pianos de midias para a promoção dos locais, produtos, serviços e potenciais turisticos,
juntarnente corn o Poder Privado - seja por parceria, patrocinio ou/e apoio;
- prornover a sensibilizaçao dos ernpresarios e comunidade, atravds de palestras, encontros e visitas
tdcnicas;
- prornover capacitação dos empresários, seus thncionários e operacionais;
- fazer parceria corn o Sisterna S;
- formatar, desenvoiver, supervisionar e ampliar os produtos turisticos de JardinOpo!is e Jurucë;
- desenvolver piano de marketing e publicidade dos produtos que já estAo em condição de receber o
püblico flutuante e os visitantes locais;
- forrnatar as trilhas, rotas e serviços de maneira organizada, coerente e sustentável;
- capacitar novos guias, monitores e professores;
- realizar palestras, encontros e workshops Para divuigação da potencialidade do rnunicipio;
- prornover os produtos existentes junto ao COMTUJARD e Poder Püblico;
- fazer parceria e promover capacitação corn a ACT corno urn projeto comurn;
- desenvoiver projeto de cameras de segurança em parceria corn as po1icias e entidades interessadas na
segurança do municiplo;
- realizar encontros e açOes corn a Policia Militar;
- atrair os empresários iocais Para investir ern produtos e potenciais turisticos da cidade, corn parceria do
Poder PUbhco;
- criar urna cornissão de Publicidade e Propaganda do Turismo em JardinOpolis.
Grupo 02 - J'ontos Fortes e Oportunidades
Se entende come Pontos Fortes, algo que o rnunicipio pode e podera oferecer a curto e rnedio prazo. E para
Oportunidades, São situaçöes de proveito e que esta a favor da cidade. Na ocasião, o grupo listou os seguintes
pontos:
- Festa de São Pedro (Jurucé);
- Born Jesus da Lapa;
- 0 setor de Gastronornia da cidade;
- Turisrno Rural e de Aventura;
- Fares histOricos, curiosidades de figuras e personandades, rnais o potencial artfstico do rnunicipio;
- Centro Esportivo e o compiexo da Arena de Rodeio;
- Pesqueiros;
- Bar da Tigrinha e do Cuca's Bar;
- Rio Pardo.
As açOes estratégicas deste item para urn prhneiro passo de organização, logistica e ação, para iniciar a resoluçao
e açôes Para o turisrno no rnunicipio:
melhorar segurança, divuigaçao, locais de estacionarnento, acessibilidade, recepção e instalaçOes de
banheiros pubhcos e quiosques de inforrnação para rnelhor atender o pUbhco;
melhorar infraestrutura, paisagisrno, lirnpeza, asfaito e calçarnento;
fornentar os espaços ociosos, como o Santuario da Lapa, o ano todo corn atividades para atrair o pübhco
flutuante e local;
estirnular pequenas feiras no recinto da testa de São Pedro e Lapa, corn Arte e Artesanato dos rnunicipes
iocais, corn possibilidades de intercãmbio corn outras cidades;
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- prornover capacitaçao dos empreendedores e ernpresários, atravës de parceria corn SEBRAE, SENAI,
SENAC, SESC, etc...;
- tornar os ambientes de acesso ao pUblico rnais limpo, atrativo e seguro;
- implantar a slnalizaçao detaihada apOs a forrnataçao das rotas e roteiros turf sticos da cidade;
- prornover açOes socioeducativas de conservação e preservaçao;
- forrnatar, desenvolver, arnpliar e investir em rotas e roteiros turIsticos;
- incentivar a parceria corn outras Secretarias do Poder PUblico, principairnente corn a Pasta do Esporte e
Lazer;
- fazer urn diagnóstico técnico das trilhas, locals rurais e belezas naturais pan capacitar agentes, guias e
empreendedores turisticos;
- fazer urn levantarnento histOrico, para açôes educativas, culturais e de negocio corn os itens listados
come, pontos fortes;
- aproveitar a proxirnidade corn Ribeirao Preto e sua regiào rnetropolitana;
- rnelhorar as avenidas para caminhadas e bicicietas;
- fazer projetos para rnelhor utilizaço do Complexo da Arena, corn protagonismo da populaçäo e do
Poder Privado.
PLANO DE AçAo PARk ESTE PDThr
Na ifi Assembleia de Turisrno, realizada no dia 19 de seternbro de 2017, na Cârnara Municipal, foi discutido o
Piano de Aço consequente das inforrnaçôes e dados acima. Por enquanto, as seguintes açôes foram apontadas,
podendo softer alteraçOes, adiçOes e expansôes confonne as atualizaçôes deste PDTur conforme Os anos:
No

Wall

001

Melliorar a divulgaço dos eventos tradicionais,
rernanescentes, futuros, pequenos e grandes de
Jardinópolis e de Jurucê.

Ter urna comisso do COMTUJARD que possa
estar em contato corn os organizadores para
estreitar relaçöes corn a SEMCT.

002

Melhorar a infraestrutura de festas corno Sào
Pedro e Born Jesus da Lapa, Para rnelhor atender
o püblico, corn banheiros, estacionarnento,
segurança e pontos de inforrnaço turistica e
cultural.

Fazer urna frente corn os Secretários de Obras,
Cultura e Turisrno, Meio-Arnbiente e
Planejarnento Para interrnediar rnelhorias, corn
apoio do Poder Privado e Poder Religioso.

003

Peregrinaçào e Procissâo da Lapa.

Desenvolver projetos para viabilizar que
JardinOpolis tenha a rnaior procissao do estado de
So Paulo, utihzando isso corno marketing
positivo an futuros turistas e visitantes flutuantes.

004

Fornentar espaços publicos e privados corn
atividades turf sticas e culturais.

Buscar parcerias, patrocInios, projetos e apoios
que possarn beneficiar o Turismo ern Jardinopolls
e Jurucé, juntarnente ao COMTUJARD, CMPC e
SEMCT.

005

Fornentar a gastronornia local e desenvolver o
turisrno gastronôrnico.

006

Format, atualizar e capacitar agentes,
fbncionários e ernpresários do setor gastronôrnico
do rnunicipio.

Criar urna cornissao do COMTUJA1W,
juntarnente corn a SEMCT para estirnular
pequenas feiras, grupos de empreendedores de
gastronomia e arnbientes de consurnos
ahrnentares,
A comissào acima tarnbérn auxiliará na busca de
parcerias, projetos, cursos, workshops e palestras
para rnelhorar o atendimento e prestaço de
serviço.

-
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007

Desenvolver o Turismo Rural e de Aventura corn
o que ha de valoraflo ambiental e geográfico do
rnunicipio.

Criar uma comiss10 do COMTUJARD para que
busque parcerias, apoio e projetos que façam urn
diagnóstico técnico da valoraçao ambiental e
natural, promovendo a conservaçâo, preservacão
e rnanutenção (coma leis) do Patrimônio Natural.
Além de formatar roteiros e programas para
divulgaçâo do Turismo Rural e de Aventura.
Capacitar agentes, guias, monitores e formadores
da açào turIstica,

008

Desenvolver a Turismo Esportivo.

A comissäo acirna tarnbérn poderá, juntamente
corn a SECEL (Esportes), desenvolver urn
procedimento tdcnico e de marketing para
receber projetos, campeonatos, torneios e
encontros dos mais variados estilos desportivos.

009

Trabaihar corn os fatos histOricos, curiosidades,
lendas, causos, investigaçOes e personalidades
para qua a cidadao e o turista conheçarn mais
sobre JardinOpolis e Jurucê.

Criar urna comisso do CMPC para auxiliar no
levantarnento, investigaçäo, cornpilaçao a
divulgaçao das informaçôes a dados para serern
prornovidos pela SEMCT.

010

Desenvolver projetos para a utilizaçäo do Centro
Esportivo Newton Reis e Centro Comunitário
Newton Toscano.

Firmar parcerias entre Poder Püblico e Privado a
longo prazo, em urn calendário anna! para
eventos quo forem criados, resgatados e
perpetuados para as rnunicipes.

011

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

Proper a reativaçao da Festa da Manga, para
melhorar a irnagern da cidade em quesito
turistico e histOrico.

012

Combater a ausência e descrença do Poder
Privado nos assumes turIsticos a de
desenvolvirnento econôrnico em Jardinópoiis e
Jurucé

Forrnatar os produtos turisticos que podern ser
vendidos, utilizados on ate absorvidos polo Poder
Privado, junta corn o desenvolvimento de urn
piano de mIdia para atrair consurnidores.

013

Realizar, atualizar e desenvolver a sinalizaçao a
prornoçâo dos locais de visitaçäo turisticas, corn
busca de recursos publicos, privados e religiose.

Criar uma comisso de parceria corn a SEOPS
para buscar recursos a apoio.

014

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

Forrnatar os produtos turisticos e desenvolver um
piano de midia corn a comisso da
COMTUJARD.

015

Realizar capacitaçao tdcnica e de assessoramento
dos produtos e serviços turisticos j a conhecidos
do municipio.

Criar urna equipe em parceria da COMTUJARD,
CMPC e SEMCT para iniciar o levantamento de
inforrnaçôes e açôes especIficas para o tOpico.

016

Promover a conhecirnento e deslurnbre para a
populacão sabre a potencial turistico latente no
rnunicipio.

Realizar palestras, encontros, workshops, eventos
e curses para a divuigacao da potencialidade do
rnunicfpio, prornovendo os predates e serviços
existentes junta an COMTUJARD e SEMCT.

017

Promover açes e parcerias corn AssociaçOes e
Cooperativas do corndrcio e indCstria.

Buscar parcerias com a ACI para projetos
comuns, principalmente corn apoio da SEMCT.

018

Aprimorar a Segurança do municipe e dos
futures turistas e flutuantes na cidade de
JardinOpolis e Jurucê.

Buscar alternativas e parcerias corn Policia e
Ernpresas de Segurança para desenvolver
medidas de melhorias, tanto tecnologicas, quanta
de inforrnaçäo e açôes.
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019

Fazer urn novo levantamento em 2020 para novas
dernandas e fiscalizar o que já foi realizado.

Conferéncia Municipal de Turismo de
Jardinopolis e Jurucé.

CONSIDERAcOES FINAlS

o Piano Diretor de Turisrno contempla as demandas e estratégias para quo o municipio de Jardinopolis possam
criar, transformar e ampliar son mercado turfstico, de acordo corn a visào e planejamentos estratégicos da
adrninistraçâo piThlica e privada.
Este PDTur no tern corno pretenso set o ünico documento para 0 thrismo no rnunicipio, nern mesmo imutavel.
A cada ano que passa, novos rnercados, tendéncias e pessoas so inseridas no mercado e na economia. A
tecnologia está sempre ern rnudanças - e urna cidade tambthm.
Per isso, para quo o programa possa set efetivo devem set criadas o quanto antes ferramentas de pesquisas,
analises e de constante preocupaçOes corn fatores come:
- Segurança Publica e dos turistas;
- Integraçäo PUblico Privada;
- Grandes eventos rnundiais;
- Programaco de Calendários do Turismo Nacional;
- Participaçäo em congresses e curses de turisrno para recidagern de conhecirnentos;
- Estabelecirnento de prazos e metas para cada projeto;
- Analise dos fornecedores e parceiros;
- Busca novos convénios corn Orgos federals e municipais competentes para o custeio de novos projetos;
- Conscientizaço turistica corn ernpresários e sociedade civil;
- Introdução da temática de turismo na grade do ensino fundamental e medic, para a divulgaçäo de seus
conceitos corno base da educaço;
- Promoção de campanhas corn conscientização da populaçao sobre a importância da atividade turistica para a
economia da cidade, buscando e incentivando sua autoestima a adoçao de postura ética, a preservaçâo ambiental,
a sustentabilidade a acessibilidade e a hospitalidade;
- Continuidade dos principals estudos e pesquisas: dernanda pot segrnento; iinpacto econôrnico do turisrno na
cidade;
- Atualização constante do levantarnento da oferta turistica da cidade, considerando sua infraestrutura,
equiparnentos, serviços e atrativos;
- Criaçäo de banco dados\inventário sisternatizado online da atividade turistica, para acesso an páblico;
- Arnp1iaço e conservaço da sinalizaçao turIstica, estirnfflo ao desenvolvirnento de projetos para
irnplernentaçao de rnobiliario urbano que, aldrn de son aspecto funcional, possa set transformado em !cone da
paisagern e parte dos atrativos turisticos da cidade.
- Elaboraçao de projetos que reforcern a zeladoria urbana, contemplando a reforma e conservação de ruas e
calçadas, iirnpeza e ilurninação nos principais atrativos turisticos.
/

