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L 	E I 	 N.° 4548/19 
=DE 12 DE MARCO DE 2019= 

o PLANO DIRETOR DE TURISMO DO 
ret flC IA flfltalflflfll TCfl ...................... 

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

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

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

c,. 9  002/19-Substitutivo, e ele sanciona e promulga a seguinte Lei: 

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

da presente Lei. 

Art. 22. 0 Plano Diretor de Turismo é urn instrurnento 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 populaço e o incrernento do bem-estar da cornunidade, corn incluso social e 

respeito ao meio arnbiente. 

Parágrafo ünico. 0 Plano Diretor de Turisrno faz pafle de urn processo perrnanente de planejarnento 

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

desenvolvirnento turistico, devendo garantir o pleno exercicio das funçôes sociais da atividade 

turistica, o desenvolvimento socioeconôrnico compativel corn a preservaçâo do patrirnônio cultural e 
natural do MunicIpio de Jardinopolis e Distrito de Jurucé e o uso socialrnente justo e ecologicarnente 

equilibrado de seus recursos e do seu território. 

Art. 32.  0 Plano Diretor de Turisnio deve ser elaborado corn participaçäo da sociedade, sob a 

coordenacão do Conselho Municipal do Turismo. 

Art. 49.  A execucâo do Piano Diretor de Turisrno poderá ser realizada pelo regime de colaboracão 

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

Paragrafo Unico. A participaço da sociedade nas decisoes do Municipio e do Distrito de Jurucé, no 

aperfeicoamento dernocrático das suas instituiçOes e no processo de gestão e planejarnento 

consolida o exercIcio do direito da populaço a cidadania, a gestâo dernocrática da cidade e ao 

incentivo a participação popular na forrnulaçao e execução de pianos, prograrnas e projetos de 

desenvolvirnento turistico. 

Art. 52.  Constituern-se diretrizes do Piano Diretor de Turisrno: 

- desenvolvirnento da economia local; 

II - expansâo e qualificaço da dernanda turistica; 

Ill - rnelhoria das relaçöes sociais; 

IV - valorização da cultura regional; 

V - preservaçäo e conservação do meio arnbiente. 
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Art. 62.  Quaisquer atividades turisticas que venham a se instalar no Municipio de JardinOpolis e 

Distrito de Jurucê, independente da origern da solicitaço, devero observar as diretrizes dispostas 

nesta Lei. 

Art. 79•  A execucäo e a cumprirnento das metas do Piano Diretor de Turismo devern ser objetos de 

monitorarnento continuo e de avaiiaçôes realizadas pela Secretaria Municipal responsável pela 
Turismo, corn apoio do Conseiho Municipal do Turismo. 

Art. 8. 0 desenvolvimento turIstico municipal e do Distrito de Jurucé depende do apoio, da 

estruturaço e da irnplantação dos projetos e prograrnas estabelecidos corn observância desta Lei, 

ievando-se ern consideraçäo todas as questöes econôrnicas, culturais, estruturais e cientificas 

relacionadas ao turisrno para prornover a expanso das atividades do setor e o fortalecirnento do 

MunicIpio como n(icieo turistico do Estado de Sào Paulo. 

Art. 99  0 Conseiho Municipal do Turisrno poderé sugerir a Secretaria Municipal responsável pelo 

Turisrno a realizaço de foruns, reuniOes ou audiências pübiicas para discusso e elabaraço de 

futuras irnplementaçöes ao presente Piano. 

Art. 10. A Secretaria Municipal responsável peio Turisrno fara a divuigaço do Piano Diretor de 

Turisrno, bern corno dos seus objetivos e diretrizes Para que a sociedade a conheça e acornpanhe sua 

irnpiernentaçâo. 

Art. 11. Caberá ao Poder Executivo realizar a revisão do Piano Diretor de Turismo ern ate 3 (três) 

anos, sendo obrigatoriarnente subrnetida a apreciaço do Conselho Municipal de Turismo, 0 qual 

podera requerer alteracöes, de acordo com a aprovacão em suas instâncias derberativas. 

Parágrafo Unico. A reviso prevista no caput ensejará a eiaboraçâo de nova Lei. 

Art. 12. A execuço e irnpiantação do referido PLANO fica condicionada a existéncia de dotaçäo 

orçarnentãria. 

Art. 13. Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação. 

Prefeitura Munk 

PUBLICADA E REGISTRADA NO SETOR DO EXPEDIENTE DA SECRETARIA DA PREFEITURA MUNICIPAL 

DE JARD1NOPOLIS/SP, EM 12 DE MARCO DE 2019. 

MARC
4APRIGUE'  Secretár itura Municipal 
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ANEW I 
(Lei Municipal n.° 4548/19) 

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

INTRODU çAo 

o Piano Municipal de Turismo deve ser encarado como urn passo importante no desenvoivimento e 
aprirnoramento de qualquer gestäo de JardinOpolis e em Jurucê. Urn instrumento deiineador de açôes pertinentes 
durante qualquer aspecto histOrico, cultural e temporal. A manufatura iiñciai deste documento é o abrir de 
possibilidades consistentes, sendo uma proposta reguladora que norteará tecnicarnente e politicarnente uma 
democracia que transformara o municipio em Interesse Turf stico. No sera o primeiro e nem o Ultimo. 

Atualniente, baseando-se nos ültimos anos de gestho turistica, é possivel concordar que houve, per maioria na 
iniciativa de açóes prOprias da popuiaçào, muito mais dos "proponentes" dentro do Poder Privado do que dos 
"solicitantes". Per assim dizer, quern tern uma mente atualizada e empreendedora, sabe que o portal de entrada 
de investimento do Poder Pftbiico (seja estadual, federal e, ate internacional) e pela pasta de Turismo. 

o Turismo e uma poderosa ferramenta que, além de desenvolver o Municfpio corn geraçao de empregos diretos e 
indiretos, traz meihoria e potencializa todos os setores da adrninistraço püblica. Além de aumentar a estima dos 
municipes, tambérn thz corn que os cidadâos de JardinOpolis e Jurucê assumam a identidade da cidade, tomando-
se protagonistas this açôes diretas e indiretas de Turismo - e Cultura. 

On seja, ha a oportunidade de contextualizar a atividade do Turismo em urn arnplo espectro de desenvolvimento 
sustentavei, mesmo que ainda Mo se foi alicerçado nas aplicaçOes do Poder Pubiico. 0 Plano Diretor de Turismo 
ado deverá pautar-se como teor revolucionário, mas sim de elevaçao: atraindo investimentos, oferecendo 
empregos e aumentando a arrecadaçao tributária. 

Esse é o primeiro PDTur - Piano Diretor de Turismo que o municfpio terá. E assim, a oportunidade de organirzar 
e alinhar todo urn planejarnento de politica publica pode ser fundamentalizada, para que cada ano que passe, 
possa-se firmar uma rnoderna gestao de recursos e atividades voitada para o Turismo. 
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1.1- 0 Plano JMretor de Turismo 

A cidade de JardinOpolis, o distrito de Jurucê e a extensa area rural que compOe o rnunicipio, apresentam urn 
potencial turistico extrernan1ente vahoso e pouco explorado. Situada entre diversas fazendas, sItios, corn 
paisagens deslumbrantes, a cidade apresenta fortes atributos ambientais, mesmo corn diversos campos tornados 
pela agricuitura da cana. 0 solo e cornposto de 50% de terras roxas e 50% latossolos verinethos de fase arenosa, 
o que fhvorece a cultura de graos corno arnendoim e soja, juntamente corn a cana e tambdm o cultivo de frutas 
tropicais, corn destaque para a manga (na qual antigamente era conhecido como "Terra da Manga" ou"Capital da 
Manga"). 

Para que a atividade turistica possa efetivarnente colaborar corn a econornia do rnunicipio, d preciso que haja 
rnais fornentaçOes e planejamentos flog prograrnas e leis de fomento an turismo - se no houver, que sejam 
criados. A elaboraçao deste PDTur (Piano Diretor de Turismo), do Munieipio de JardinOpolis, apresentará as 
primeiras orientaçôes estratógicas para o desenvolvimento da atividade turistica. ate o prOximo e mais detalhado 
piano. 

Sua construçao resultou do esforço integrado do Poder Publico corn os diversos setores da cornunidade local e 
efetiva participaçâo do recérn-criado Conselho Municipal de Turismo de JardinOpolis (COMTUJARD - em 
2017). Toda a elaboraço deste ocorreu sob a supervisào e elaboraçao final da Secretaria Municipal de Cultura e 
Turismo. 

o PDTur deverá iniciar-se nas defmiçbes prOprias, onde sera fundamental para as contribuiçOes de setores come ,  
o desenvolvimento econôrnico, social e cultural do municlpio. Por ser o turisrno urn elernento iinportante de 
fomento a atividade fmmiceira, tudo isso será capaz de propiciar o desenvolvimento das regiOes da cidade, zona 
rural e do distrito de Juruce corn minimas alternativas econôrnicas sustentáveis on sem nenhum recurso inicial. 

Precisa-se, prirneirarnente, identificar quais insurnos básicos e os recursos naturals e culturais do -local e das 
cidades circunvizinhas, nos quais representarào boas oportunidades a serern aproveitadas no contexto local e 
regional. Perspectiva, que se destacam progndsticos que devern nortear o desenvolvirnento do turisrno, tais 
corno: 

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

A partir destes prognOsticos elencados, justifica-se o seguinte objetivo principal para todo o municipio: 
incentivar a vinda de turistas para a cidade, zona rural e o distrito, meihorando a qualidade dos serviços e 
produtos oferecidos, aumentando a competitividade do turismo local e gerando empregos. 

A organizaço deste plano seguirá uma estrutura lógica, interligando esses prognósticos, os objetivos iniciais, Os 

resultados esperados e a proposiçOes de prograrnas, projetos e açOes. Agregará ainda, urn donjunto de 
informaçôes e dudes que nortearäo as açöes cornpartilhadas de desenvolvimento do turisrno regionaL 

Ainda para dar uma consequência objetiva ao PDTur que traz orientaçOes de canner rnais estratégico, por ser o 
priineiro de rnuitos, deverá set elaborado documentos de cunho executivo pela AdniinistracAo Municipal para 
viabilizar açOes concretas de apoio aos recursos materials, financeiros e legais para a sua valorizaçäo. Esses 
docurnentos VàO favorecer os esforços em açöes prioritárias, orientar recursos pUblicos e privados que visem o 
desenvolvimento cia atividade turistica - democratica e transparente. Entre eles: 

- a infraestrutura e capacitaflo técnico/gerencial de agentes e municipes; 
- o tratarnento fiscal tributário coerente e atrativo; 
- a promoção interna e extema de difusao e promoçOes socioculturais; 
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- a certificaçao primária e gradativa, seja técnica ou graduaçao; 
- o cadastrarnento de agentes existentes ou potenciais de turismo; 
- o desenvolvimento de empresas do segmento de turismo; 
- e o prOprio investimento no rnunicipio em sua totalidade, como destino turistico. 

Que este Piano, consultado e construldo na participaflo e envolvimento da comunidade local e regional, sirva de 
embasarnento no debate sobre Os runios cia politica de desenvolvimento turistico de JardinOpolis e Jurucé, de 
maneira que o Poder Executivo, o Legislativo, as lideranças empresariais e de trabaihadores e as cornunidades 
presentes possam aprirnorar a via do desenvolvirnento turistico sustentável - de hoje can diante. 

1.2- Caracteristicas turisticas de JardinOpolis e Jurucê 

JardinOpolis e Jurucé apresentam urn potencial turIstico latente e pronto para ser assumido. A estigma de ser uma 
cidade dormitorio de Ribeirao Preto está, aos poucos, sendo atualizada, significando urn mornento ideal para 
trabaihar a identidade cultural do municipe em reiaflo ao que ele se identifica corn a cidade. 

Situarn-se no interior Paulista, no extrerno norte do estado e toma parte cia & regiao adrninistrativa do estado que 
se caracteriza pelo seu relevo formado por planicies. Tern como lirnites: 

Norte - Sales Oliveira 
Sul - Ribeirao Preto 

Leste - Brodowski e Batatais 
Oeste - Sertthjzinho e Pontal 

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

Na cidade, ha algurnas construçOes histOricas que deveriarn entrar em tombamento como Patrirnônio HistOrico, 
desde a época de ouro do café. Nâo somente na area urbana, rnas tarnbém em sitios e fazendas aos arredores dos 
unites municipais. E possIvel, inclusive, encontrar alguns raros registros de senzala e escravos que poderiarn ter 
trabalhados para os donos de terras - apesar da regio ser ocupada quase exclusivarnente por descendentes 
italianos, corn minorias arabes, japonesas e portuguesas. 

0 rnunicipio ainda e tirnido para apresentar-se forrnalmente corn atrativos turisticos de todos os gostos, no 
entanto, corn planejarnento e gestào atualizada, isso podera ser resolvido facilrnente, já que existem 
rnanifestaçöes espontâneas turisticas-culturais, prontas para serem trabalhadas corno: 

1.2. 1 - Rota da Festa do Born Jesus cia Lapa 

A "Festa do Born Jesus da Lapa" ë o tradicional festejo em devoçao ao Born Jesus, ocorrendo anualmente no 
rnunicipio de Jardinopolis entre Os dias 28 de julio a 06 de agosto. Durante esse periodo acontecern celebraçOes 
religiosas, rornarias, quermesses e leiloes, atraindo mithares de fidis para a rnanifestaçäo. 

A celebraçao tern a curiosa histOria protagonizada por Juventina Pereira do Nascirnento, onde em 1913, na sua 
prOpria residôncia, iniciou as festividades por conta prOpria. 0 local do inlcio de toda a ceiebraçao religiosa, 
encontrava-se no Lar So Vicente de Paulo. Corn o exponencial crescimento cia celebraço, apes algum tempo, 
foi transferida para urna pequena capela, prOxirna ao ponto aonde os residentes j ardinopolenses chamavarn de 
"Curva da Morte" - nas irnediaçOes onde atualmente hE a rotatOria do Sagrado Coração de Jesus. 

No ano de 1919, a testa passou a ser celebrada defmitivarnente no local onde se encontra atualmente. Corn o 
tempo a testa foi se popularizando e corn isso surgiu a oposicEo da Igreja, por se tratar de urna testa contrária aos 
Regularnentos para as Festas da Diocese de Ribeiräo Preto. Em tentativas, da igreja, de acabar corn a testa, foi 
estabelecido proibiçOes, criada urna testa de mesmo teor realizada na praça rnatriz e ate rnesnio ameaça de 
excomunhEo aos frequentadores e colaboradores da testa, porém todas sern sucesso. - 

A oposiçEo da igreja perrnaneceu ate o dia 31 de julio de 1935, data em que se firrnou urn acordo, entre a 
Diocese e a Pequena do Nascirnento, transferindo a organizaçao da festa para a Igreja. Durante a sua celebraço 
a cidade inteira se dedica a sua rnanifestaço, seja direta ou indiretarnente. 

1.2.2- Rota Gastronôrnica no Distrito de Jurucé 
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Jurucé tern urn grande potencial histOrico e cultural para ser desenvolvido. Primeiro por sua localizaçao, que 
oferece urna grande diversidade de encontros de motos, jipes, bicicletas, corridas, caminhadas, cavalgadas, os 
farnosos ralis e tambérn festas eletronicas. 

O grande destaque é o Bar da Tigrinha. E urn dos cartOes postais no qual o principal atrativo fica por conta da 
gastronomia rural. Mas tambern ha rnais estabelecirnentos conhecidos corno o Armazérn, Bar do Coca, Açougue 
do Boy, entre outros. Os especialistas do setor preferern chamar de Gastronomia do Interior, já que outros locals 
corneçararn a se adaptar para receber os interessados na tirnida rota que está caminhando lentamente, pronta para 
receber instruçôes par se tornar urna rota bern major e rnerecedora de atençào. 

O potencial turIstico do local é criar urna rota Para apreciar pratos tIpicos corno: tomresrnos, came no disco de 
arado, polenta corn frango caipira, feijao tropeiro, frango a passarinho e porcôes de jilO e rnandioca frita. Em 
finals de sernana norrnais passarn por Juruc6 rnais de 2.000 turistas - ern contraste a populacao do distrito: 1.700 
habitantes. 

1.2.3- Rota llistórica eArtistica 

O rnuniclpio de Jardinopolis possui peculiaridades e celebridades histOricas e artisticas tao poucos difundidas 
quo merecern ter urna Rota prOpria na cidade - seja em hornenagens rnateriais on irnateriais. 

Prirneirarnente a Estaçäo Sarandy que era tao importante para os barôes 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. Tambérn ha relatos Mo confirmados de fazendas que possularn senzalas e 
cemitérios ocultos. Lernbrando que o municipio se encontra prOxirno no charnado "Corredor de Portinari", no 
qual antigos artistas, amigos de Portinari e Vaccarini, mesmo corn pouco destaque nacional, sao importantissirno 
para a historia do rnunicipio. 

Tarnbérn ha urna celebridade que se esconde na cidade, longe dos holofotes intemnacionais que é 0 escritor, 
roteirista e cineasta Rubens Lucchetti, conhecido, principalrnente, por auxiliar o personagern ItZe  do Caixao" pra 
ganhar o destaque que hoje, o ator Mojica, viva as custas de seu legado. 

1.2.4- Rota daAventura edo Turisrno Rural 

Por ser urn rnunicIpio rodeado de fazendas, sitios e planicies, a cidade pode oferecer dois tipos de turisrnos a 
rnajs: o da Aventura e o Rural. 

A atividade rural traclicional existe ainda nessas localidades, apesar de bern tirnida e gradativarnente se 
extinguindo. Contudo, JardinOpolis é urna cidade corn rnuitos jovens, crianças e adolescentes que nunca tiverarn 
a oportunidade de ver corno fimciona urna horta, urna ordenaçao, urna cria granjeima on ate rnesmo corner uma 
fruta do pé - valendo a rnesrna reciproca para as cidades vizinhas, principalmente a Ribeirào Preto, cidade 
metropolitana. 

Paralelamente, ainda dá para aproveitar esses setores para desenvolver uma Rota de Aventura, pois muitos 
cielistas, rnotoristas de jipe e motocross, ate esportistas e triatletas, estao cada vez rnais escolhendo o distrito de 
Jurucé e seas arredores para a pratica dessas atividades relacionadas. Corn urn born hivestimento e parcerias corn 
os donos das terras, podern ser oferecidos opçOes de trilhas, rapel, corridas, tirolesa, arvorisrnos, atividades 
radicais e, ate rnesrno, arco e flecha on urn clube de tiro. 

1.3- CaracterizaçAo do território 

JardinOpolis e 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 0  01' 04" S e na longitude de 470  45' 50" W. De acordo 
corn o censo realizado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatistica (IBGE), ern 2016, sua populaçAo e de 
42.358 habitantes. 

1.4- JardinOpolis: Uma sinopse histOrica. 

No dia 18 de junho de 1859, Os lavradores AntOnio Pereira da Silva, corn sua esposa Maria Florência de Jesus e 
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Joaquim José de AraUjo, corn sua esposa Theodora Maria de Jesus, doaram quarenta e oito alqueires (parte da 
Fazenda liha) para a Igreja Catolica, onde foi formado o povoado de "Nossa Senhora Aparecida da lIha Grande". 
thicialinente, o povoado se forrnou corno urn entreposto de tropeiros que transportavarn mercadorias da 
Provfficia de Minas Gerais para a regiäo de Batatais - na época o major centro habitacional do nordeste paulista. 

Assim, iniciou-se alguns rudimentares processes de urbanizaçao: 

- ern 1885, através de urn mutiito comandado por Dorniciano Alves de Rezende, foram abertas as primeiras ruas 
do rnunicipio; 
- em 1886, assim que demarcado 0 largo da rnatriz, foi construlda a primeira capela a Nossa Senhora Aparecida 
da lIha Grande; 
- out 1890, Domiciano Alves de Rezende foi norneado Inspetor pelo chefe de policia de "Batataes", com a 
criaçao de uma sub-delegacia. Urna curiosidade C que um coqueiro foi estipulado corno "prisao", onde pessoas 
transgressoras de leis Ca Cpoca, eram amarradas a espera Ca poilcia. 

AtravCs da Lei Estadual n°1 15, o povoado foi elevado pan Distrito de Paz de "Batataes", corn o norne Illia 
Grande, no dia primeiro de outubro de 1892. Domiciano Alves de Rezende foi considerado fUndador, devido ao 
desempenho per ele Para a criaçäo do referido distrito. TambCrn foram abertas outras ruas, recebendo nornes de 
santos. Corn isso, no ano de 1893, Dorniciano Alves de Rezende e nomeado Fabriqueiro Ca Capela a Nossa 
Senhora Aparecida da liha Grande. 

Na data de 17 de dezernbro de 1894 C lavrada a escritura definitiva de doaçäo da area da Fazenda fiha Grande, 
come, Distrito de Paz de lIha Grande no cartOrio de "Batataes" Anos rnajs tarde, no dia 24 de dezernbro de 1896, 
atravCs cia Lei Estadual n°484, acontece a denorninaço de Distrito de JardinOpolis, em homenagem ao politico 
republicano Silva Jardim. Consequenternente, na data de 27 de julho de 1898, atravCs da Lei Estadual n 0544 C 
criado o Municipio de Jardinópolis, havendo a desmernbraçao corn que hoje C a cidade de Batatais. -A ParOquia 
foi instalada no din 21 de dezembro do mesmo ano, corn urna missa realizada as 24:00. 

No dia 09 de marco de 1899, acontece a instalaço solene Ca Câmara Municipal de Jardinopolis, com a eleiçao 
do prirneiro prefeito do rnunicipio: Dr. .Joâo Muniz de Sapucaia. Dentro de son mandato, construiu o Primeiro 
CemitCrio Municipal e tambCrn foi o Primeiro Cidadao a set sepultado no rnesmo cemitCrio do dia 12 de agosto 
de 1900. 

Assim, a força econOmica no periodo do municipio de JardinOpolis foi o cafC. Segue-se desde o final do sCculo 
XIX ate o ano de 1929. Mesmo assim, na época, alCm da chegada dos italianos (lavouras de café) e imigrantes 
árabes (comCrcio na regiao), houve os seguintes acontecimentos histCricos: 

- JardinOpolis teve a Primeira Cervejaria do Oeste Paulista, montada polo italiano Aniballi Pieri; 
- atravCs da Lei Estadual n 0 1038, em 19 de dezembro de 1906, a sede do Municlpio de Jardinópolis C elevada a 
cidade; 
- através Ca Lei Estadual n°1632, o Distrito de Sarandy (atual Jurucê), incorpora-se a JardinOpolis. 

A partir dos anos 20, JardinOpolis coiiheceu o son maior apogeu econômico, politico-cultural e social. Chegou a 
vinte mil habitantes - dezesseis mil na zona rural e quarto mil na zona urbana. Corn isso, o municlpio tinha: 

- grandes extensoes de tetras cultivadas corn lavouras de café; 
- dois Cineteatros corn duas Bandas Musicais; 
- através dos barOes do café, urn Banco prOprio; 
- um enorme centro educacional implantado pelas Irms Franciscanas: o ColCgio Sagrado Coraçäo de Jesus e o 
Grupo Escolar; 
- destacou-se nacionalmente come ,  Capital da Manga, pela força no comCrcio de mangas; 
- no governo do Dr. Ademar de Barros, JardinOpolis teve reconhecimento estadual, já que o ex-prefeito e medico 
jardinopolense Dr Mario Guimaraes de Barros Lbs chegou ser nomeado Secretário do Estado Ca Educaço e 
SaMe Publica. 

No dia 18 de dezembro de 1959, atravCs da Lei Estadual n° 5285, cria-se a Comarca no Municlpio de 
JardinOpolis. E no dia 22 de agosto de 1965, 6 oficialmente implantado e o inicio do funcionarnento da Comarca. 
Tanto na criaçao Ca Comarca, como sua implernentaçao, ocorre na adrninistracâo do prefeito municipal Dr. 
Newton Princivalli da Silva Reis - eleito em mais dois pleitos municipais, totalizando quatro mandatos frente ao 
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executive,  municipal, sendo o politico jardinopolense que mais tempo exerceu o cargo. 

o rnunicipio conta corn dois Orgàos especificos para a cultura: a Muscu e Casa da Cultura Dr. Paulo Portugal" e 
a Secretaria Municipal de Cultura e Turismo, corn o obj etivo de estruturar politicarnente o setor da cultura para o 
rnunicipio de JardinOpolis e Jurucé, atribuindo-se as politicas püblicas relativas as cultura nas esferas nacional e 
estadual. 

1.5- Democratização Politica 

o processo de democratizaçao do fazer turistico em JardinOpolis e Jurucê seth rnonitorado pela atuaçâo do 
Conseiho Municipal de Turismo de JardinOpolis. Tainbérn pelo frequente convite a sociedadejardinopolense e 
de Jurucé para que façarn parte de discussoes e debates sobre politicas socioculturais. Este Piano Dfretor de 
Turismo propöe urn prOximo PDTur, no prazo de ate 04 anos, a partir da data de aprovaçâo deste docurnento, 
pois por se tratar de ser prirneiro, rnuitas atualizaçOes deverao ser providenciadas para atender a dernanda. 

Tambérn haverá ConferOncias Municipais de Turismo a serern executadas a posterioridade, a partir do ano de 
aprovação deste documento, sendo realizada a cada trOs anos, corn colaboraçao e debate entre Poder POblico e 
Sociedade Civil. 

Sugere-se tarnbérn a criaçäo, formalizaçao e revisao legal de urn Forum Virtual de Cultura e Turisrno, corn local 
reservado em urn sistema online do Poder Püblico. Nesse portal, o cidadAo jardinopolense e/ou agentes culturais 
e de turismo poderäo solicitar este priineiro Piano Diretor de Turisrno e também, an se entenderern corno 
oportunos, realizar encontros independentes, enviar propostas e dialogar corn a Secretaria Municipal de Cuitura e 
Turisrno, corn suas instâncias, instrurnentos de gestäo e sisternas setoriais de cultura. Alern de viabilizar trocas de 
informaçOes, dados e prograrnaçöes, fortaiecendo a ferrarnenta perante Os munIcipes. 

1.6- Indices e dados do municiplo 

A bandeira de JardinOpolis possui o brasao representativo do rnunicipio, corn 06 (seis) cores: azul, verde e 
arnarelo, representando a Bandeira Nacional; branco, vermelho e Preto, representando a Bandeira do Estado de 
Sao Paulo. 
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0 ilinO Municipal de Jardinópolis foi escrita par Nelson Biasoli e Newton Reis, ern Jutho de 1982. 

Jardinopolis, pedaco do infin/to 
Vamos lonvar-te num h/no de gloria 

Do mundo, erguendo urn gr/to 
Aos valores irnortais de tua histOria 

Dc Pereira da Silva, aft e crença 
José de Ara@o  outro vulto arrojado 
Em Silva Jard/m o legado de avença 

F/gui-as presentes no passado 

As andorinhas alegres e alvissareiras 
Voam pelas torres do templo elevado 

Vdo pousando no estre Eta soteira 
Voejando no espaço azulado 

Desde /lha grande a moça bon/ta 
0 despertar de novas visöes 

No progresso desta terra bend/ta 
A luventude lrará troféus de campeöes 

Quando a hóstia se eleva angelical 
Sobe corn ela o sol dofirmamento 

E urn s/no a tan ger dam/n/cal 
Nurna oração div/na em pensarnento 

JardinOpolis, bela na graça 
JardinOpolis, cheia de passaros 

JardinOpolis, forte na raça 
Jard/nOpolis, salve, salve 

Oh, terra, de compreensJo e harmon/a 
Dc labor fecundo luz e car 

Povo honrado ti-az naface a alegria 
Capital da Manga dourada com louvor 

No altar de Deus a singela oração 
Ao Bom Jesus da Lapa todo ardor 

Venerando Santa Aparecida e 550 PantaleSo 
Entoando cantos fortes de paz e arnor 

Este trabalho vibrante que eleva 
A tuafama aos quatro ventos 

Fazendo pulsar o coraçJo da terra 
Na reproducdo sublime deste evento 

A natureza corn seus dotes de art ista 
Na sua injmn/ta sirnplicidade 

Soube repro duzir a alma paulista 
Nesta dad/vosa efeliz c/dade 

Que progrida JardinOpolis 
Grande povo varonil 

Viva, viva, JardinOpolis 
For São Paulo e pelo Brasil! 

Quadro informativo de dados especificos do municipio: 
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Região TurIstica Alta Mogiana 

PopulaçAo 42.358 habitantes (IBGE-2016) 

Area Total 501,87 km2  

Densidade populacional 84,40 hab/km2  

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

Estadual fl.0  5.285. 

Clima Tropical 

Municipios limitrofes Norte - Sales Oliveira 
Sul - Ribeirao Preto 

Leste - Brodowski e Batatais 
Oeste - Sertâozinho e Pontal 

Distãncias Ribeirao Preto: 18 km 
Sertaozinho: 22 km 
So Paulo: 335 km 
Brasilia: 688 km 

1.7- FormaçAo administrativa 

Atualmente, a formaçao administrativa do municipio de Jardinópolis e Jurucé ë composta pelos seguintes cargos 
e nomes: 

Prefeitura Municipal de Jardinopolis 
Prefeito: Dr. Joo Ciro Marconi 

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

SEMCT - Secretaria Municipal de Cultura e 'I'urismo 
Secretário Guilherme AntOnio Bernardes Costa Ishie 

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

SESAU- Secretaria Municipal de Saude 
Secretario Dr. Fernando P. Saud Fregonesi 

SEMEL - Secretaria Municipal tIc Esporte e Lazer 
Secretário Maximiano Cándido do Nascimento 

SEMED - Secretaria Municipal da EducaçAo 
Secretaria Marislei Hernandes Resende 

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

SEOPS - Secretaria Municipal de Obras e Serviços Püblicos 
Secretario Rafael Henrique Castaldini 

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

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

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

ADJUR - Administraçáo Distrital de Juruce 
Maria Angélica Lipolis Fregonesi Pereira Lima 

1.8- 0 MunicIpio hoje 

Jardinopolis e Jurucé se encontra sob a administraçào do Dr. Joo Ciro Marconi, corn gestao entre os anos de 
2017 a 2020, tendo como Vice-Prefeito Paulo J05é Brigliadori e Presidente da Câmara, Mar11 Rodrigues Violante 
Pegoraro. Antes a manga era a fruta expoente do municipio, no entanto, nos dias atuais, o abacate se encontra em 
extrema evidencia. 

Em 2018 fez 120 anos de existéncia, com uma populaçao principalmente forrnada de irnigrantes descendentes de 
italianos, sirio-libanOs, japoneses, portugueses e espanhOis, que no inicio se dedicaram a indUstria cafeeira. 
Segundo fontes da IPEADATA, podernos inforrnar que a mortalidade infantil gira em torno de ate 1 ano (per 
ml!), com urn indice de 11,91. Expectativa de vida em anos e de 73,48. A taxa de fecundidade (flihos per mulher) 
C de aproxirnadamente 2,84. Taxa de alfabetizaçao: 92,42%. Indice de Desenvolvimento Humano (IDH-M) C de 
0,735, sendo: 

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

IDIl-M Educaçäo: 0,806. 

1.8.1 - Ponulacao e Domicilios 

Segundo o IBGE (2010/2015), ha urn ntmero muito prOximo de homers e mulheres, tanto na zona urbana 
quanto na zona rural, algo em torno de 50,1% de hornens e 49,9% de mulheres. A quantidade de domicilios vem 
crescendo de maneira rapida no rnunicipio, ja que em 1980 JardinOpolis tinha menos de 3.000 rdsidências e 
edificios. Hoje, sAo mais de 15.000. 

Sobre o destino final do lixo: 

96% a coletado diariamente por serviços de limpeza; 
2% C colocado em caçamba por serviço de limpeza; 
0,5% C queimado na prOpria propriedade; 
0,5% C enterrado na própria propriedade; 
1% vai pan outros destinos. 

Sobre o rendimento dorniciliar per capita: 

15% da populaçao tem ate 1/2 salario minimo; 
20% Ca populaçao tern de 1/2 a I salãrio mfnimo; 
60% da população tem de I a 2 salãrios minimos; 
4% da populaçao tern de 2 a 5 salaries minimos; 
1% da populaçAo tem mais de 5 salãrios minimos. 

Sobre a populaçao residente, por grupos de idade: 

22% Ca populaçao está entre 0 e 14 anos; 
60% da populaçao está entre 15 a 59 anos; 
18% da populaçäo está acima dos 60 arms. 

-Educaao 

De 2008 ate 2015, Jardinópolis e JurucC manteve-se numa reta com pouca variaço de numeros de matriculas, 
por sCrie escolar, no Ensino Fundamental e PrC-Escola (entre 5.500 a 6.500 e 1.000 a 1.500, respectivamente). Ja 
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em matriculas nas creches, o nUrnero sO aumenta, sairido de 300 em 2008 e chegando a 1500 em 2015. 

Sobre o indice de Desenvolvirnento da Educaçao Basica (2007 a 2013), o municipio ultrapassou a Meta 
Municipal, alcançando a Meta Estadual. Se continuar gradativarnente meihorando, logo chega an ideal cia Meta 
Federal. 

1.8.3-_Econornia 

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

- menos de 85.000 vem da Agropecuária; 
- ate 140.000 vem da Industria e seus Setores; 
- e ate 400.000 vem de Serviços. 

Isto é, corn o Produto Interno dos Municipios, se tern 

- 11% daAgropecuária 
- 17% da IndUstria e seus Setores; 
- 46% de Serviços; 
- 18% daAdministraçao e Serviços Publicos; 
- 8% de Irnpostos. 

1.9- Valoraçao Ainbiental 

Segundo o Departamento de Meio Ambiente, através cia Casa cia Agricuitura (CATI), a Valoraçao Ambiental foi 
infonnada cia seguinte forma: 

1.9.1- Matas de JardinOpolis e Distrito deJuruce 

a) Mata cia Limeira - 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; 
1) Fazenda Flora Fiacadori - 56 hectares; 
g) Paulo Alves (JardinOpolis/BatataislBrodowski) - 128 hectares; 
h) Fazenda Mono Anti - 100 hectares; 
1) Fazenda Magnolia (Jardinopolis/Batatais) - 34 hectares; 
fl Sta. Catarina - 92 hectares; 
k) Soledade - 153 hectares; 
1) Beira Rio - 86 hectares; 
m) Mata cia Chuva e lbiriçu - 49 hectares; 
n) Senarese - 6 hectares; 
o) Goiaba - 13 hectares; 
p) Fazenda Born Jesus - 136 hectares; 
q) Fazenda CriciUma - 100 hectares; 
r) Mata Fazenda Visconde - 263 hectares; 
s) Sanem (Pedreira Sta. Izabel) - 145 hectares; 
t) Fazenda Sto. AntOnio - 94 hectares; 
u) Sltio Sta. Inés - 90 hectares; 
v) Math Rio Pardo; 
w) Fazenda Córrego das Pedras; 
x) MaIn do Entroncamento; 
y) Mata da Fazenda Santo Antonio; 
z) Pedreira Santa Isabel; 
aa) Fazenda Sâo Luiz; 
bb) Fazenda Gaihardo 
cc) Fazenda Visconde 
dci) Fazenda Santa Lucia; 
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ee) Fazenda Cascata. 	 - 	
-  

1.9.2- Porcentagem per Valoraco 

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

1.10- Leis Municipais Inerentes an TOrismo 

Dentro da atha! Secretaria Municipal de Cultura e Turismo, a pasta do Turisrno começou a ter urna atenço major 
na gestAo a partir do ano de 2009, onde foi criada a Lei de n°3568/09, onde dispoe sobre a criaçào do Conseiho 
Municipal de Turismo de JardinOpolis. Assirn, sornente em 2017 foi feito o decreto 5572/17, no qual dispoe o 
decreto sobre a cornposiço do Conseiho Municipal de Turismo de Jardinópolis. 

Espera-se que a partir deste documento norteador, outras Leis e Decretos sejam elaborados para facilitar a adesao 
dos pianos logisticos, burocráticos, executãveis e democraticos para a populaflo de Jardinópolis, Jurucé e 
flutuantes —juntarnente corn os outros conseihos sob o manto da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo. 

1.11- Iuserçflo regional e acessibilidade 

A entrada principal da cidade e acessada através da Rodovia Dr. Arthur Costacurta que está ligada a urna das 
principais vias do Estado de Säo Paulo: a Rodovia Anhanguera. No entanto, ha outras possibilidades de acesso 
para chegar no rnuniclpio de Jardinopolis: 

- pela Rodovia Alexandre Balbo, ao son final cruzando corn a Rodovia Anhanguera, corneça urna estrada de terra 
corn o mesmo nome: Alexandre Balbo. Ela termina nos lirnites urbanos de JardinOpolis corn o nome de Avenida 
Pequena do Nascirnento; 
- pela Rodovia Cândido Portinari, ao chegar no KM 324, haverá urn acesso an distrito de Jurucé através da 
Vicinal José Riul, no qual terrnina na Avenida Newton Reis, ern Jardinopolis; 
- ainda pela Rodovia Cândido Portinari, perto da travessia do Rio Pardo, ha tambérn urna entrada por urna 
estrada de châo quo passa pela Math da Fazenda COrrego das Pedras, próxima an Rio Pardo, cruza corn a vicinal 
José Riul, passando pela Fazenda Visconde, para chegar an rnunicipio de Brodowski. 

11d outras vias de acesso por fazendas, canaviais e estradas de terra ainda näo catalogados oficialmente. 
Entretanto, pensando principalmente nas Rotas de Aventuras e para o Turisrno Rural, urnas das açOes d 
exatarnente niapear esses pontos para evidenciar no munIcipe e aos flutuantes interessados. 

1.12- Conselho Municipal de Thrismo de JardinOpolis (COMTUJARD) 

1.12.1-0 gue é 0 COMTUR? 

O COMTUR se cia a sua caracteristica de Conseiho Municipal- E tuna instAncia de planejarnento participativo 
nas gestoes locais, sendo constituido corno urn forum deliberative no terna turismo. Ern JardinOpolis, sua sigla se 
toma COMTUJARD - Conselho Municipal de Turismo de JardinOpolis. 

1.12.2- COMTUR e 0 Turisrno 

0 turismo vende expectativas prazerosas. Para que a cidade posse oferecer urn cenãrio que corresponda as 
expectativas geradas, e necessario que ela esteja preparada. 0 COMTUJARD deve otirnizar, fiscalizar e 
rnonitorar os trabalhos relacionados corn o Turisrno. E, para isso, seus rnernbros on representantes devern 
participar ativamente de todas as atividades do rnunicipio que abordern esse tOpico. 

1.12.3- COMTUJARD 

0 Conselho de Turismo em Jardinópolis e algo recente. Prirneiro corn a sua Lei de N°3568/09, fundada em 09 de 
Setembro de 2009, on gestão do Prefeito José Antonio JacorninL Entretanto, o prirneiro COMTIJJARD foi 
decretado em 12 de Maio de 2017, sob o N° 5572/17, pa gestho do Prefeito Dr. Joao Ciro Marconi. 
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Sua composiçäo originalmente contou corn 09 (nove) membros titulares e 09 (nove) suplentes, conforme 
disposto a seguir: 

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

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

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

• representantes da Camara Municipal: José Eduardo Gomes Junior (titular) e Samuel Farah (suplente); 
• representantes da Associaçào Cornercial e Industrial de JardinOpolis: Luciana Bortolin (titular) e Carlos 

Wender Branco (suplente); 
• representantes de Hotéis, Restaurantes, Bares e Sirnilares em JardinOpolis: 
• Maik Douglas Ferreira Barbosa (titular) e Cristhiano Marcelo Lelé (suplente); 
• representantes de Hotels, Restaurantes, Bares e Sirnilares em Jurucé: Karine Meloni (titular) e Fernanda 

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

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

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

Espera-se que agora, corn a formaçao do COMTUJARD, uma atuaçao forte no desenvolvimento turistico de 
JardinOpolis, podendo apresentar uma participaçao consistente dos membros, além de fortalecer a confiança corn 
a comunidade, incentivando projetos de impulsionamento ao desenvolvimento socio-econornico-cultural no 
niunicipio. 

1.13- Clima 

Tern urn clirna predorninantemente 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 é de 1521 mm. 0 rnés mais seco tern 
urna diferença de precipitacäo 246 mm em relaço ao més mais chuvoso. As ternperaturas mddias variam 5.3 °C 
durante 0 ana 
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A temperatura media do més de Janeiro, o més mais quente do ano, e de 23.7 °C. A temperatura media em Julho, 
6 de 18.4 °C, sendo a teinperatura media mais baixa de todo o ano. 23 mm refere-se a precipitaco do més de 
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Agosto, que d o rnés mais seco. Apresentando uma media de 269 mm, o mês de Janeiro e o mês de major 
precipitaçäo. 

TABELA CLIMATICA JARDINOPOLIS 
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1.14- Metodologia 

Primeiramente, cabe ao Poder Püblico implernentar politicas que orientem o planej amento e a gestao de diversas 
atividades e setores econômicos, dentre eles, claro, o Turismo. Essas poilticas devern ser aiicerçadas per 
diferentes agentes sociais existentes, proporcionando major integraçäo dos processes coletivos construtivos e 
garantindo urn ambiente f'avorãvei as propostas de açôes e intervençOes. 

Isto e, este propOsito seth o norte guia da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo, já que este PDTur e 0 inlcio 
de tudo. Quanto rnais coletas e diagnOsticos os futures pianos tiverern dispostos, major seth o investimento de 
urn future prOspero na pasta do Turismo. 
As etapas metodoidgicas para eiaboraço do prOximo PDTur, mas já baseado neste, referem-se, basicarnente a: 

Médulo 01 - Covernança no Turismo 

Visando fortalecer o dialogo entre a Gestao Municipal, membros do COMTUJARD e envolvidos da sociedade 
civil e do trade turistico, serao trabalhados conteUdos técnicos e estratégias que estirnuiem o diálogo per meio da 
escuta come ferrarnenta de comunicaçao e compreensao de participantes, agentes turisticos e popuiaçào, 
favorecendo as conexôes necessárias a construço da rede de reiaçöes do desenvoivimento local do Turismo. 
Serão elas: 

INvEsTIGAcA0 APRECIATIVA 

Formaçao, preparaçao e execuçäo de uma equipe, alinhada a organizacôes e Poder PUbhco, para obter resultados 
superiores. E uma metodologia diferenciada e que traM inovaçôes para utilizar-se em processos de 
desenvolvimento organizacional, planejamento estratégico e gest&o de mudanças para a pasta do Turismo. 

CONCEITOS DE DESENVOLVIMENTO LOCAL E REDES SOCIAJS 

Seth uma força organizada de forma igualitária e democrática, onde as pessoas vto se encontrar para debates e 
diaiogos, para que juntas possarn construir pactos, projetos e investimentos, realizando rnelhorias de vida e 
desenvoivimento do território municipal. 

MAPEAMENTO DE STAKEHOLDERS 

Seth urn foco no comportamento estratCgico proferido pelo grupo de governança constituido (sej a 0 

COMTUJARD, on terceiros contratados), ligado ao desenvolvirnento do Turismo de Jardinópolis e Junice, para 
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a identificacao dos agentes necessaries para irnplantar pianos, programas, projetos, açOes ou iniciativas no 
contexto local e regional e manter as diversas partes envoividas e satisfeitas, partindo da avaliação de sous 
interesses, riscos e viabilidade - resultados que seilo aplicados ao prOximo PDTur. 

MOdulo 02 - Diagnóstico da Atividade Turistica 

Principals focos: 

a) Desenvolver estratdgias, principaimente de levantarnento de informaçOes, aplicando pesquisas prirnãrias 
e secund&ias; 

b) Utiiizaçao, para realizaço do inventario, de questionários elaborados a partir de modelos sugeridos pela 
Secretaria do Turisrno do Estado de So Paulo; 

c) Identificaço coletiva dos potenciais, das necessidades, pontos fortes, faces, oportunidades e problernas 
referentes ao turismo do rnunicIpio, per rneio da realizaço de estudos diagnosticados na análise da 
oferta e dernanda turistica, principalmente pela realizaçao de questionários quantitativos e qualitativos e 
mapas iconográficos, corn a intenço de entender os cenários atuais do turisrno no local per rneio de 
investigaçôes participativas da realidade turistica a tim de proper sugestOes de rneihoria; 

d) Utilizaço da Metodologia de Hierarquizaflo, utilizada pela OMT (Organizaçao Mundiai do Turisrno), 
para avaliar a irnportAncia de cada atrativo; 

e) A urgente elaboraçao de urn roteiro ern JardinOpolis e Jurucê - ao menos rudimentar; 
Constituiflo de Ompo de Trabaiho responsável para a organizaçao das informaçOes coletadas, 
digitaçào, atualizaçào e montagern do proximo PDTur de Jardinopolis. 

Módulo 03 - ElaboraçAo de Diretrizes para o Thrismo (PrognOsticos) 

Precision ser realizadas açóes para irnplernentaçao do Piano Diretor de Turismo que aglutinarao as análises do 
diagnostico, visäo de ifituro e vocaçao, Para gerar oportunidades de desenvolvimento do Turismo, sempre 
apoiado corn estudos de cases dos prognósticos. 

No houve urn diagnostico aprofundado a longo prazo Para levantar dados e informaçóes o suficiente para. urn 
PDTur complexo. Pordrn, este primeiro piano é justamente organizar-se burocraticamente para que o rnunicipio 
tenha o beneficio e tempo hábil de fazer o levantarnento completo e precise, corroborando Os já conhecidos 
problernas da cidade ern relaçäo ao Turisrno, e, assim, angariar e transforrnar soluçoes para meihoria, 
desenvolvirnento e progresso da Pasta de Turismo. 

MéduJo 04 - Desenvolvimento de Roteiros Turisticos Institucionais 

As rotas citadas no começo do docurnento, no item 1.2- Caracteristicas turisticas de Jardinopolis e Jurucê, sâo 
eixos voitados Para o desenvolvirnento de roteiros turisticos a partir da defiuiçao e avaliaçao dos atrativos. 

Um trabaiho corn equipes profissionais, sornada a agentes turisticos locals, corn a COMTUJARD e a Secretaria 
Municipal de Cultura e Turismo de Jardiriópolis tarnbdm devera set idealizada de hoje em diante, rnesmo que 
haj a predeflniçOes de anos a frente em PDTur que virào. 

Module S - Elaboraçao de urn Piano de Açâo do Turisrno 

Etapa que definira e priorizara das açôes especificas de cada macro prognOstico definido, organizadas num 
cronograma de trabalho. AçOes que devero ser estudadas, principahnente corn as atualizadas tendéncias de 
mercado para novos negócios no segmento turistico. A partir dessas novas ideias, devem ser listados os 
prograrnas e projetos importantes na concretizaço dos macros prognósticos, classificados para realizaçao dos 
mesmos em: curto (ate 03 anos); medio (ate 05 anos); e longo (ate 10 anos) prazos. 

o Plano de Açao deverá set apresentado, analisado e validado per representantes do municipio convidados, 
especiaimente, durante a reahzaçao do Primeiro Workshop de Turismo em Jardindpohs. 

DIAGNOSTICOS E ANALISES 

2.1- Inventärio 
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Dc acordo corn a IINVTUR, o Inventario da Of'erta Turistica, consiste no levantamento, identificaçOes e registros 
dos atrativos turisticos, dos serviços e equiparnentos turisticos e da infraestrutura de apoio ao turisrno como 
instruniento base de informaçOes para fins de planejamento, gestão e promoção da atividade turistica, 
possibilitando a defiuiçào de prioridades para os recursos disponiveis e o incentivo ao turisrno sustentável. 

Corn a realizaçâo do Inventário, é possivel fazer urn levantarnento da infraestrutura do rnunicipio e de seas 
atrativos turIsticos. E iniportantissima essa análise para que se identifique toda a estrutura que pode set utilizada 
para fins turisticos. A partir do Inventario, 6 possivel embasar as açOes de planejarnento, gestão, promoçAo e 
incentivo a comercialização do turismo a partir da adoção de urna rnetodologia-padrao para inventariar a oferta 
turistica no pals. 

0 banco de dados gerado a partir do inventãrio e de fundamental importãncia para rnanter o acornpanhamento do 
desenvolvimento dos atrativos turIsticos, atualizar as inforrnaçOes, ter essas inforrnaçoes a disposição dos turistas 
e da populacao e ter esses dados básicos como urna base sOlida para a criação de diretrizes. 

2.2- Detalhes do Jnventärio 

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

Inaugurado no dia 26 de julho de 1985 no antigo prédio da subestaçao da força e luz, construçAo de 1911, 0 

inuseu guards todo o acervo histOrico da cidade corn fotos e obj etos, no local tambérn são realizados curses de 
müsica e artesanato. 

2.2.2- Bares e restaurantes e sirnilares 

01 - PEIXINFIO BAR 
Rua Oetülio Vargas, 746 (16 3763-0100) 
Especializado em porçOes e peixes, abrindo diariarnente tarnbdrn para alrnoços. Possui urn grande espaço para 
eventos, onde fol, nos anos 90, o ponto de encontro da juventude jardinopolense corn a boate Fish Dance. Os 
pratos principals são porçâo de surubirn e joelho de porco. 

02-TIM DO LELE LANCHES 
Praca Nossa Senhora Aparecida s/n (16 3663-3366) 
Lanchonete mOvel corn rnais de 20 anos de tradição, corn diversas filials em Ribeirão Preto e Sertàozinho, tendo 
urn variado cardápio ern lanches, destacando os famosos cachorros-quentes prensados. 

3- SESTARI LANCI-IBS 
RuaOarotti, 115 (16 3663-6567) 
O estabelecimento corn 16 anos de fundação serve variados tipos de porçOes e lanches. As mesas ficam 
espalhadas em uma praça, tomando-se ideal para os dias quentes. Tern corno carro chefe o quibe recheado. 

4- ARMAZ M DO GUERINO 
Rua Coronel Clernentino, 1039 (16 3763-0312) 
Fundado em 1944 6 o estabelecimento rnais tradicional de JardinOpolis, era all no seu balcão que ocornpositor 
João Pacifico tornava sua cachaça quando estava na região. Mantém ate hoje o estilo armazém corn prateleiras 
lotadas dos rnais diversos produtos. A tradição da casa 6 o codeguim e o chouriço. 

05 -PELXEECIA 
Av. Prof Newton Reis, s/n (16 3663-5333) 
O local une pescaria e gastronomia, sendo uma referenda do "pesque e pague" da região de Ribeirao Preto. 
Conta corn duas represas para pescaria e urn amplo restaurante. 0 prato principal é Tllãpia a parmegiana. 

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

7- BAR PONTO DE ENCONTRO 
Rua Coronel José Theodoro, 229 
Fundado ern 1978 6 a rnais tradicional salgaderia da cidade rnais conhecido corno bar do Demã. A coxinha de 
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frango e o cai-ro chefe do local. Uma curiosidade é qua durante a quaresma, é produzida a coxinha de merluza. 

08- BAR DO SOARES 
Av. Pref. Newton Reis, 1111 ( 6 3663-6562) 
Aqui é feito o meihor torresmo da regiäo, podendo consurnir no local on levar os alimentos pra casa. 

09 -SORVETERL& DO TANA 
Praçallossa SenhoraAparecida, 54 (16 3763-0090) 
Fundada em 1952 é a sorveteria mais tradicional da cidade. Aldm dos sorvetes artesanais, o local é conhecido 
pelo came e queijo, a vaca preta e o suco de laranja corn sorvete. 

10- JARDIM DO AçAI 
Av. Pref. Newton Reis, 811 (16 99239-1030) 
O local oferece sorvete de açai artesanal onde o cliente mesmo se serve, cornplernentando corn urna variedade de 
opçôes. 1-Ia tarnbérn caldos e fondues. 

11- FRANGOLINO CHOPERTA 
Av. Visconde do Rio Branco, 308 (16 3663-6996) 
O local serve urna variada opçäo de porçôes e caldos. Destaque para a porçào corn iscas de frango e batata frita. 

12- PONTO FINAL RESTAURANTE 
Rua José BonifEcio, 241 (16 3763-2588) 
O restaurante abre somente para almoço, oferecendo comida self-service on por peso. Tradicional na cidade, 

13- CHOPIN RESTAURANTE 
Rua Coronel José Theodoro, 213 (16 3763-1898) 
Aberto diariarnente para alrnoço, corn grande variedade de saladas e pratos quentes. 

14- RESTAURANTE OLE 
Rua Silva Jardim, 491 (16 3763-0383) 
Corn mais de 40 anus de tradiçâo, o restaurante de dia serve alrnoço e a noite porçöes e lanches. 

15- VARANDA RESTAURANTE 
Av. Pref. Newton Reis, 1296 (16 3663-4999) 
Ha o serviço de almoço, no entanto seu ponto mais forte é o famoso happy hour corn porcOes. Sua localizaço 
bastante agradavel ern dos pontos rnais movirnentado da cidade. 

16- BETUS BAR RESTAURANTE 
Av. Pref. Newton Reis, 571 (16 3663-9294) 
Serve refeiçôes a grande variedade de porçöes. 0 bite a parmegiana é o prato mais pedido. 

17-CUCALANCHE 
Praça Sao Pedro, 75 - Jurucê (16 3693-1275) 
Cornida caipira servido de rnodo réstico corn mesas espalhadas pela praça e estabelecimento. 

18- BAR DA TIGRINI-TA E CASA DE CARNES RIUL 
Rua Antonio Tavela, s/n - Jurucé (16 3693-1393) 
Restaurante especializado em cornida caipira, foi o pioneiro da gastronomia rural no distrito de Jurucê, sendo 
referência regional de Ribeirão Preto. 

19-DuPIRU BAR EPORc0E5 
Rua Getülio Vargas, 561 (16 3663-0095) 
Grande variedade de porçôes e local corn rnüsica ao vivo. 

20- ALAMEDA 21 BARE PETISCARIA 
Rua São Sebastião, 34 (16 3693-1506) 
Serve lanches e porçOes. Nos fins de semana tarnbérn tern rnásica ao vivo. 

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

22- CASCATA PIZZARIA 
Ay. Pref. Newton Reis, 1110 (16 3763-0027) 
Franquia da pizzaria corn suas tradicionais pizzas e rnacaiflo no vivo. 

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

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

25 -E5TAcA0 BAR JURucE 
RodoviáriaAristófanes CorrOa, s/n - Jurucé (16 99390-5585) 
O bar ftinciona na antiga estaçâo ferroviaria de Jurucë, hoje rodoviária, servindo os mais diversos salgados. Tern 
corno prato principal o torresrno. 

26- ARMAZEM JURUCE 
Rua Miguel Destito, 105 - Jurucé (16 99293-5863) 
O antigo antazdrn em frente a rodoviária de Jurucé se tornou urn restaurante, mantendo corno decoraçäo objetos 
antigos. 0 local faz eventos ternãticos corno din da feij oada, cornida de boteco, entre outros diversos pratos. 

27-BARUX BAR 
Run Dorniciano Alves de Resende, 465 (16 3663-5250) 
Localizado na casa que pertenceu ao fhndador da cidade Dorniciano Alves de Resende, o Baruk é urn pub que 
alern de oferecer cervejas artesanais e shows, prornove debates e palestras dos rnais variados temas an publico 
jovern. 

28- SARANDY MUSIC BAR 
Rua Pedro Targa, 593 - Jurucé (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 SALGADERTA 
Run Coronel José Theodore, 510 (16 3663-4508) 
Diversidade em salgados, sucos e vitarninas, corn preços populares. 

30- PANIFICADORA MODERNA 
Praça Nossa Senhora Aparecida, 37 (16 3763-0155) 
Urna das rnais tradicionais padarias da cidade, conhecida per seus doces sendo o Pudirn de Rolha o rnais farnoso 
do local. 

31- PADARIADO RUBJNHO 
Run Rui Barbosa, 390 (16 3663-5697) 
ReferOncia ern doces, a padaria tern no pudirn, ern seus bolos diferentes e no brigadehto os pontos altos da casa. 

32- GUGA'S PANIFICADORAE CONFE1TARIA 
Rua Joäo Mariotti, 1294 (16 3663-8494) 
A qualquer hora do dia é possivel notar a fila no Guga's, dentre todos os seus sucessos de vendas. 0 Po de Dedo 
é a rnarca do local. 

33- CANTINA DA hA INES 
Rua Carlos Costacurta, 05 (16 3663-3552) 
Aberto diariarnente para alrnoço, a preços populares. 

34- MEGABOM PIZZARJA 
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Rua Amdrico SalIes, 565 (16 3663-5855) 
Alern de variedades de pizzas, a casa tambdm oferece esflhas abertas. 

35 -AUTO POSTO MATRIZ 
Rua Americo Salles, 512 (16 3663-5970) 
A loja de conveniéncia do posto de combustivel se tomou urn ponto de encontro pan tornar café e bate-papo. Os 
doces e $es que sAo feitos ali fazern o sucesso do estabelecimento. 

36- POSTO INICIAL 
Av. Pref. Newton Reis, 1095 (16 3663-3338) 
0 local se tornou ponto de encontro para a juventude de JardinOpolis nas noites dos fins de sernana, 
principalmente para encontros de carros. 

37- PESQUIEIRO DAFAZENDA SAO GERALDO 
A rua "Estrada da Fazenda Sao Geraldo' encontra-se no sentido Centro da Jurucê. Ela tern aproximadamente 709 
metros. 

38- ESTAcA0 DO ESPETO 
Av. Belarmino Pereira de Oliveira, 324 
Alérn dos espetinhos de qualidade, em dias frio, a easa serve caldos também. 

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

40- HOT SUSHI 
Rua Coronel José Theodoro, 251 (16 3663-3805) 
Restaurante de cornidajaponesa. 0 ternaki é ø mais pedido do local. 

41 - FABRICADO ESPETO 
Av. Juscelino Kubitschek, 281 (16 3663-4741) 
Grande variedade de espetinhos. 0 local fica é especialinente procurado em dias de jogos de futebol e 
competiçOes de vale-tudo. 

42- NOVA NUTRI 
Rua Jorge Saquy, 330 (16 3663-6696) 
O restaurante fica no distrito industrial da cidade e atende principalmente os funcionarios e fornecedores das 
einpresas instaladas au. 

43- MARCIA LANCHES 
Praçallossa SenhoraAparecida, 02 (16 99195-0980) 
Localizado em urn dos quiosques na praca central da cidade, corn grande variedade de lanches. 

44- PASTEL E CIA 
Praçallossa SenhoraAparecida s/n (trailer 16 3663-4313) 
o trailer dos pastéis fica na praca central da cidade corn cardápio variado do salgado. 

45- LJGEIRINI-IO LANCHES 
Praça Joao Guimaites 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 5O 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 encomendas, mas também atendendo a clientela 


