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Birigui: Um município com grande potencial para o
turismo de negócios.
Cristiano Salmeirão
Prefeito Municipal de Birigui
Birigui é um município do interior paulista reconhecido nacionalmente como a Capital do Calçado Infantil. Entretanto, só este título não basta para uma cidade que busca o crescimento de forma ordeira
e sustentável. Temos a convicção de que Birigui tem potencial turístico, com especial destaque para o
turismo de negócios, em virtude das fábricas de calçados e outros segmentos.
Para alavancar a atividade turística, a Prefeitura de Birigui, por meio da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo, investiu na elaboração deste Plano Diretor de Turismo. Um documento que servirá para
traçar os caminhos para o planejamento e gestão de politicas públicas fundamentais para que Birigui
alcance o seu desenvolvimento turístico.
O Plano foi construído pelo COMTUR – Conselho Municipal de Turismo – com a participação da população, por meio de audiência pública, dando-lhe força e prestígio. Também tomamos a iniciativa de
contratar uma consultoria especializada para nos auxiliar tecnicamente na finalização deste importante documento.
Como administrador público, sabemos da nossa responsabilidade para o desenvolvimento turístico e
temos trabalhado, em parceria com o COMTUR, para fomentar o turismo de negócios em nossa cidade. O município conta com todo suporte de serviços médicos emergenciais, hospedagem e serviços de
alimentação, que atendem os munícipes de Birigui, bem como toda a região.
Mas também acreditamos que para atingirmos os objetivos presentes neste Plano Diretor de Turismo
e avançarmos nas ações necessárias para o fomento do turismo precisamos de toda a sociedade civil
envolvida, como os empresários, as instituições de ensino, as entidades de classes e as associações.
Por fim, o Plano apresenta a realidade do nosso município. Vemos no turismo de negócios uma grande
oportunidade para geração de emprego, arrecadação e renda. Portanto, ao pleitearmos ao governo do
Estado de São Paulo o título de Município de Interesse Turístico, estamos buscando tornar Birigui mais
receptiva, estruturada e competitiva.
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Plano Diretor de Turismo:
Visão compartilhada e construção de um verdadeiro legado
Prof. Me. Aristides Faria Lopes dos Santos
IFSP - Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de São Paulo

O planejamento da atividade turística é elementar para o desenvolvimento do setor de viagens e turismo em uma determinada localidade, contudo este processo não se faz de modo passivo ou autônomo,
mas ativo, proativo e colaborativo.
No Brasil, a promoção e o incentivo ao turismo são prerrogativas constitucionais dos três níveis de
governo – Federal, Estadual e Municipal – e, assim, fica patente a importância deste setor para toda
a sociedade. Em São Paulo, especialmente, os gestores municipais foram convidados a partir de 2015
a liderar o processo de planejamento da atividade turística em suas cidades, o que demanda postura
empreendedora aos novos protagonistas do turismo paulista.
Um dos resultados deste amplo processo será a formulação de um documento intitulado Plano Diretor
de Turismo (PDTur), que será o norteador de esforços e investimentos, tanto por parte do poder público quanto da iniciativa privada atuante nos mais diversos segmentos da economia local e regional.
O PDTur não se constitui, sozinho, em solução para todos os desafios dos municípios paulistas, mas é
condicionante para o sucesso das cidades que veem este importante setor como meio para geração de
prosperidade. A atualização periódica deste documento é, também, parte deste processo.
A qualificação dos recursos humanos que atuarão na gestão do turismo na destinação é fator determinante para sua consistência e o sucesso do destino turístico como um todo. O que pode ser compreendido como um entrave, deve ser percebido, entretanto, como uma vantagem competitiva, uma vez
que o conhecimento adquirido e acumulado pelos gestores locais sempre servirá de plataforma para
as futuras fases do planejamento turístico da destinação.
O trabalho consorciado entre os múltiplos atores atuantes no setor de viagens e turismo constitui-se,
também, em importante fator para a consolidação da atividade turística em um município. A articulação com entes governamentais, empresas públicas e privadas, bem como com entidades do terceiro
setor passa a ser, então, o meio natural para tanto.
Apesar de natural, em vista do citado protagonismo esperado dos Prefeitos, o diálogo franco e permanente com os diversos atores do turismo em sua cidade e região deve ser objeto de gestão profissional
e técnica também. Como visto, o desenvolvimento sustentável do turismo em uma dada localidade
prescinde de profissionais qualificados, métodos consistentes e gerenciamento do relacionamento
com os múltiplos atores do setor.
O PDTur é, neste sentido, o documento que formalizará o processo de planejamento da atividade turística em um destino turístico, seja este novo ou já consolidado, conferindo-lhe visão compartilhada e
a construção de um verdadeiro legado para toda a sociedade.
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Planejamento como ferramenta de gestão estratégica
Marcos Balzano
Vice Presidente Inadem
A gestão pública precisa ter claramente definidos seus objetivos e as estratégias a que se propõe e para
tanto o planejamento é essencial.
O planejamento estratégico já é uma tema consolidado no setor privado, na gestão pública em contrapartida não apresenta a mesma penetração, e nesse contexto o Plano Diretor de Turismo de Birigui se
destaca pela inovação e competência.
Quando discutimos planejamento, o conhecimento sobre a realidade é crucial, ter a coragem de assumir os problemas, é o ponto de partida para buscar soluções que permitam superar as dificuldades e
criar novas realidades.
“O planejamento não é uma tentativa de predizer o que vai acontecer. O planejamento é um instrumento para raciocinar agora, sobre que trabalhos e ações que
serão necessários hoje, para merecermos um futuro.”
Peter Drucker.
O Plano Diretor de Turismo foi uma construção conjunta entre o setor público com a participação da
Secretaria de Cultura e Turismo, a sociedade civil através do COMTUR - Conselho Municipal de Turismo, com os representantes dos diversos segmentos do Trade Turístico, Associação Comercial, SINBI,
OAB, cultura, meio ambiente, educação e associações de classe e clube de serviços, que juntos trabalharam para construir uma visão futura do turismo em Birigui.
O projeto foi desenvolvido sobre uma base sólida de pesquisa, utilizando como instrumentos a Pesquisa de Demanda que identificou quem, quantos e quais são as principais demandas dos turistas que
visitam Birigui e o Inventário Turístico, que mapeou os equipamentos turísticos, públicos, serviços e
atrativos municipais. Essas ferramentas possibilitaram mapear o município sobre o prisma do turismo,
identificando seus potenciais para desenvolvimento e as necessidades
a serem sanadas.
O futuro que desejamos para o turismo de Birigui está apontado no plano de ação, um documento
fruto de um amplo debate entre os participantes do COMTUR, da Secretaria de Cultura e Turismo, e
demais secretarias municipais, possibilitando que as ações projetas sejam realizadas dentro do escopo, prazo, eficiência e eficacia estimadas.
Para nós do INADEM foi um prazer participar da construção de um projeto tão arrojado e inovador, que
sem dúvida, construirá um novo futuro para Birigui, e agradecer e parabenizar a todos que participaram da construção coletiva desse grande projeto.
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Birigui, um novo futuro para o turismo
Teka Betine
Presidente do COMTUR
O setor turístico tem se destacado como uma das saídas bem-sucedidas para o incremento da economia e para promoção, valorização e preservação cultural, social e ambiental.
O turismo envolve basicamente o setor de serviços e, num ranking das principais atividades econômicas, situa-se em segundo lugar, só perdendo para a indústria do petróleo em cenário mundial e para o
agronegócio em esfera nacional. Além disso, o Estado de São Paulo aponta para mais de um milhão de
postos de trabalho diretos do turismo, sem contar a vantajosa infraestrutura que vemos e que funciona em todo solo paulista.
Considerando que o sucesso do setor de turismo depende da união de forças do Poder Público e da
Sociedade Civil, a criação e o fortalecimento dos Conselhos Municipais de Turismo são essenciais para
o desenvolvimento de políticas públicas eficientes e democráticas no Estado de São Paulo.
Birigui tem no setor industrial sua principal atividade econômica (calçados, metalurgia, moveleira, confecção), e é conhecida como a Capital Nacional do Calçado Infantil. É uma cidade empreendedora, atrai
trabalhadores e investidores de toda região e de fora dela, e é considerado um dos maiores crescimentos demográficos do estado, 2,5% ao ano. É a número 1 no ranking regional de investimentos por
empreendimentos feitos em 2017.
Com forte turismo de negócios e compras, Birigui se tornou um grande polo e movimenta a economia
regional, já que, anualmente, milhares de turistas visitam o município para compra e consumo de
produtos, principalmente nas diversas lojas de fábricas de calçados, de acordo com dados fornecidos
através de pesquisas realizadas. O comércio local, eventos culturais, religiosos, artísticos, leilões e gastronomia tradicional também complementam os atrativos que a cidade oferece além de potencial para
outros segmentos, como o turismo rural, religioso, entre outros.
As festividades oferecidas pelo município trazem para a cidade uma riqueza de valores e legados que
vai muito além da economia. Cria uma relação de proximidade entre população, setor público e privado, facilitando dessa forma, a atração de pessoas de todos os lugares.
A conquista do título MIT – Município de Interesse Turístico – proporcionará ainda mais o desenvolvimento do turismo em Birigui, aproximando os interesses dos visitantes com a realidade local, fomentando cada vez mais a economia e, consequentemente, aumentando o fluxo turístico, sendo esse o
principal objetivo do projeto.
Os nossos sinceros agradecimentos aos grandes parceiros: ACIB – Associação Comercial e Industrial de
Birigui, SINBI – Sindicato das Indústrias do Calçado e Vestuário de Birigui, FATEB – Faculdade de Ciências e Tecnologia de Birigui e IFSP - Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de São Paulo,
Campus Birigui, pela contribuição na construção deste Plano.
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Apresentação
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1. Apresentação
A Prefeitura Municipal de Birigui, por meio da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo, o Conselho
Municipal de Turismo – COMTUR, e o Instituto Nacional para o Desenvolvimento dos Municípios –
Inadem, atuaram de forma conjunta na elaboração do Plano Diretor do Desenvolvimento Turístico de
Birigui, com o objetivo de articular e ordenar estratégias para o desenvolvimento da atividade turística
no município, como fenômeno social e econômico.

Segundo a Organização Mundial do Turismo (UNWTO /OMT), organismo da ONU, Turismo define-se
como: “as atividades que as pessoas realizam durante suas viagens e permanência em lugares distintos
dos que vivem, por um período de tempo inferior a um ano consecutivo, com fins de lazer, negócios e
outros”. Assim, pressupõe-se a necessidade de estrutura de produtos e serviços para atender, adequadamente, a demanda originária neste setor.
Quanto maior a proximidade entre os interesses e ideais dos visitantes com a realidade local, maiores
as oportunidades de aumento e satisfação da demanda, cenário ideal para estímulo setorial da economia, com consequente geração de renda e riqueza social.
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O planejamento da atividade turística constitui-se cada vez mais como uma importante ferramenta e
ao mesmo tempo desafio de gestão para o município. Neste contexto, Birigui desperta para a importância da organização e elaboração deste plano, conjuntamente, através de dinâmica parceria entre
poder público, entidades privadas e públicas e o cidadão biriguiense, no sentido do estabelecimento
e fortalecimento de rede idealizadora, avaliadora, provocadora e realimentadora de diretrizes para
esse importante segmento econômico. Oficinas e encontros periódicos foram promovidos, colaborativamente, por várias entidades do trade turístico municipal e regional e pelo poder público com esse
foco. Diversos estudos e dados estatísticos realizados recentemente no município por alguns dos participantes da rede foram utilizados como base nesse processo de construção.
Vislumbra-se, portanto, como resultado, um plano realista e ao mesmo tempo inovador, alicerçado
em ideais de superação de desafios locais, no hoje e no amanhã, com caráter focado, sobretudo, na
qualidade de vida da comunidade e dos usuários dos serviços.

1.1 O município – características turísticas da cidade
O povoado foi fundado em 7 de dezembro de 1911. Birigui sempre teve um grande desenvolvimento,
tanto que, em apenas 10 anos após sua fundação, obteve sua emancipação no dia 8 de Dezembro de
1921.
De origem rural, o município teve no café sua base econômica. Hoje, Birigui é um município urbanizado, com uma taxa de urbanização na casa dos 97%, tendo apenas 960 propriedades rurais para um
universo de 1343 indústrias, 3409 estabelecimentos comerciais e 3498 prestadores de serviço, o que
explica a característica turística do município.
Birigui tem como vocação o Turismo de Negócios e Eventos, embora ofereça outros atrativos, por
oferecer uma vasta oferta de estabelecimentos industriais, comerciais, e de serviço. A cidade recebe
diariamente muitos turistas e visitantes das cidades vizinhas, funcionando como um grande centro de
atração, tanto para compras, como para serviços e lazer.
A cidade possui um parque industrial variado, com destaque para a indústria calçadista e é conhecida
como Capital Nacional do Calçado Infantil, fato que atraí semanalmente 3200 turistas a cidade para
compras; e realiza durante o ano diversos eventos, atraindo compradores e fornecedores.
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1.2 Objetivos do Plano Diretor de Turismo
Um Plano Estratégico ocupa-se das decisões, que em matéria de desenvolvimento turístico, são tomadas pelos diversos atores envolvidos na atividade, ou seja, constitui-se de um processo de conscientização, sensibilização e capacitação dos vários segmentos que compõem a estrutura do município.
Somente por meio de planejamento participativo, em processo conciliador entre os interesses de geração de emprego e renda com a preservação e a manutenção dos patrimônios histórico, cultural e
ambiental, torna-se possível estruturar este plano de desenvolvimento turístico sustentável, pautado
pelo tripé:

• Filosofia de processo: construção permanente;
• Foco no rumo: evitando a dispersão e centrado em prioridades;
• Compromisso com a otimização: tirando o máximo proveito dos recursos internos (capacidades e
disponibilidades) com a dinâmica do ambiente externo.
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Birigui tem como uma de suas principais atividades econômicas o turismo de negócios. Em virtude
deste fato, é conhecida como o maior polo produtor e comercial do calçado infantil, o que a levou ao
título de “Capital da América Latina do Calçado Infantil”.

Porém, esse potencial turístico está incubado em algumas iniciativas independentes e isoladas. Este é
o momento de integrar essas iniciativas e fazer com que o turismo cresça de maneira ordenada e sustentável, com a união dos segmentos e aproveitamento de todos os estudos realizados anteriormente.
Portanto, constitui-se essa a proposta deste Plano: que o turismo seja um importante instrumento
transformador da realidade econômica e social local com os seguintes objetivos:

1.3 Objetivo Geral
Estabelecer um plano diretor para a política de desenvolvimento sustentável da economia turística
no município, ampliando sua importância sociocultural, melhorando as relações sociais, valorizando a
cultura local, preservando o meio ambiente, através de ações e investimentos de curto, médio e longo
prazo, fortalecendo Birigui como destino turístico.

1.3.1 Objetivos Específicos
• Levantar e analisar a situação do turismo em Birigui;
• Estabelecer objetivos e metas para o município com relação ao desenvolvimento do turismo;
• Ampliar o número de visitantes e seu tempo de permanência no município;
• Aperfeiçoar os produtos, serviços e equipamentos turísticos;
• Propor estratégias para gestão de turismo;
• Estabelecer programas de ação para o fortalecimento do turismo.
• Desenvolver projetos que viabilizem as metas do Plano Diretor de Turismo.
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1.4 Histórico
Como as principais cidades da região, Birigui surgiu e cresceu a partir da Estrada de Ferro Noroeste
construída no início do século. No começo foi uma chave na clareira, situada entre os quilômetros 259
e 261, que em 1908 passou a ser um ponto de parada de locomotivas.

O povoado foi fundado em 7 de dezembro de 1911 pelo Senhor Nicolau da Silva Nunes, um português
de espírito empreendedor, natural da Freguesia de Moutamorta, Trás-os Montes.
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O fundador manteve na futura cidade a denominação dada pelos trabalhadores da ferrovia local. O
nome Birigui teve origem na língua Tupi-Guarani. Os índios usavam esta palavra como o significado de
“mosca que sempre vem” para um minúsculo mosquito hematófago que incomodava a todos e era
bastante frequente na região.

A visão futurista de Nicolau da Silva Nunes revelava que aquelas florestas, a terra fértil e as águas límpidas emanavam progresso. A única dificuldade no seu empreendimento foram os seus vizinhos, os
índios Coroados. Para evitar que assustassem seus clientes, ele usou de artifícios. Pediu até que apagassem o rastro dos índios e, com isso, passou a morar no local, em dois vagões, para demonstrar segurança. Entretanto, nem a hostilidade dos índios e nem a presença do pequeno mosquito desencorajou
os primeiros habitantes. Os primeiros moradores que acompanharam o fundador foram os senhores
Francisco Galindo Romero, Manoel Inácio, Francisco Galindo de Castro e sua esposa, Dona Antônia
Real Dias, primeira mulher a morar aqui. A primeira casa foi erguida, feita de taipa, na confluência das
atuais Ruas Silvares e Fundadores. Lucas Scarpin, Antônio Simões, Faustino Segura, Ricardo Del Nery,
João Galo, França Contel e Giuzeppe Fonzar foram alguns dos pioneiros.
Em 1912, Birigui ganha mais um habitante, José Cordeiro, um típico capitão bandeirante que deixa
Lençóis Paulista com sua expedição e se junta ao povoado. Manuel Bento da Cruz funda a companhia
de Terras, Madeiras e Colonização São Paulo, tendo como desbravadores Roberto Clark e James Mellor.
Com o passar do tempo, a lavoura vai ocupando o que era mato. Vai surgindo o nosso ciclo do café.
Com este progresso galopante, Birigui alcança sua emancipação no dia 8 de Dezembro de 1921, apenas
dez anos depois após sua fundação. Em fevereiro de 1922, é eleita a primeira Câmara Municipal de
Birigui. Um mês depois, Archibald Thomas Clark toma posse como primeiro prefeito. Daqueles tempos
até o dia de hoje, o progresso da cidade não parou. Da fase áurea da monocultura ao café ao maior
polo da indústria do calçado infantil da América Latina.
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1.5 Formação Administrativa
Distrito criado com a denominação de Birigui, pela Lei Estadual n.º 1.426, de 10/11/1914, subordinado
ao município de Penápolis.
Nos quadros de apuração do recenseamento geral de 1-XI-1920, o referido distrito figura no município
de Penápolis.
Elevado à categoria de município com a denominação de Birigui, pela Lei Estadual n.º 1.811, de
08/12/1921, desmembrado de Penápolis. Sede no atual distrito de Birigui. Constituído do distrito
sede. Instalado em 19/02/1922.
Pelo Decreto Estadual n.º 6.043, de 18/08/1933, é criado o distrito de Nipolândia e anexado ao município de Birigui.
Em divisão administrativa referente ao ano de 1933, o município é constituído de 2 distritos: Birigui e
Nipolândia.
Assim permanecendo em divisão territorial datada de 31-XII-1936.
Pela Lei n.º 2.884, de 12/01/1937, é criado o distrito de Jacri e anexado ao município de Birigui.
Em divisão territorial datada de 31-XII-1937, o município é constituído de 3 distritos: Birigui, Jacri e
Nipolândia.
Pelo Decreto Estadual n.º 9.775, de 30/11/1938, o distrito de Nipolândia tomou o nome de Bilac, o
distrito de Jacri passou a denominar-se Lacri e foi transferido do município Birigui, para constituir o
novo município de Tupã.
No quadro fixado para vigorar no período de 1939-1943, o município é constituído de 2 distritos: Birigui e Bilac (antigo Nipolândia).
Pelo Decreto-lei Estadual n.º 14.334, de 30/11/1944, o distrito de Bilac é desmembrado do município
de Birigui. Aquele foi elevado à categoria de município.
Em divisão territorial datada de 1-VII-1960, o município é constituído do distrito sede.
Assim permanecendo em divisão territorial datada de 2009.
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1.5.1 Lei Orgânica do Município
A lei orgânica age como uma Constituição Municipal, sendo considerada a lei mais importante que
rege os municípios e o Distrito Federal.
Cada município brasileiro pode determinar as suas próprias leis orgânicas, contanto que estas não
infrinjam a constituição e as leis federais e estaduais.
Nos anexos, apresentamos a Lei Orgânica do Município de Birigui atualizada até a Emenda Nº 23, de
7 de maio de 2014.

1.6 Símbolos Municipais
São símbolos do município de Birigui e considerados inalteráveis (Lei Municipal nº 3.118, de 20 de
Abril de 1994 – Anexoa):
I- A Bandeira;
II- O Hino;
III- O Brasão de Armas;
IV- As Cores Municipais.

1.6.1 A Bandeira
Adotada pela Lei Municipal nº 258, de 7 de Dezembro de 1954.
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1.6.2 Hino de Birigui
O Hino de Birigui foi instituído pela Lei Municipal nº 3.118, de 20 de Abril de 1994 (Anexos).
A letra escrita por Duílio Gambini foi escolhida em um concurso lançado pela Prefeitura, no ano de
1961, em comemoração ao Cinquentenário da Cidade (Lei Municipal nº 481, de 15 de Abril de 1961 –
Anexos), e musicada posteriormente pelo Maestro Luiz Biela de Souza.

Birigui, áurea estrela fulgurante
No céu da altiva Pátria brasileira!
A alma do teu povo vibra, inteira,
Ao calor do civismo bandeirante!
Plasmada a golpes do machado rude,
Por mãos desbravadoras manejado,
Se o teu presente é um fulcro de virtude,
De glória e de esplendor é o teu passado!
Birigui abençoada,
Formosa, nobre, gentil,
Pérola viva engastada
No coração do Brasil!
Berço da Fé e ninho da Esperança!
Cobrem teus céus sonoros estribilhos,
Na exaltação de toda a tua pujança
E do labor fecundo de teus filhos!

Birigui abençoada,
Formosa, nobre, gentil,
Pérola viva engastada
No coração do Brasil!
E hás de seguir, sob o poder divino,
Na ingente, heróica e árdua caminhada
Para um porvir de luz, purificada
De esperança e de fé no teu destino!
Birigui abençoada,
Formosa, nobre, gentil,
Pérola viva engastada
No coração do Brasil!

Tuas radiosas manhãs aureoladas,
Estuantes de vida e claridade,
São mensagens de Deus em clarinadas
De Paz, de Amor, de Crença e Liberdade!
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1.6.3 Brasão
Instituído pela Lei Municipal nº 258, de 7 de Dezembro de 1954 (Anexos).

1.6.4 Cores Municipais
“Consideram-se Cores Municipais o branco e o vermelho quando justapostos; o branco simboliza a
Paz, a fidalguia e a hospitalidade aos que aqui chegam; o vermelho, o espírito guerreiro, altivo e audaz
do povo biriguiense na defesa de seus interesses” (Art.º 9 da Lei Municipal nº 3.118, de 20 de Abril de
1994 – Anexos).

1.6.5 Antonomásia “CIDADE PÉROLA”
“Desde 1.934, antes que aqui fosse Comarca, vem sendo Birigui chamada de CIDADE PÉROLA, referência esta proferida em um discurso, por um jornalista de São Paulo, quando aqui esteve, onde se referiu
à “Pérola da Noroeste” (Extraído do Art. 10º da Lei 3.118/1994 – Anexos ).
No ano de 1994, através da Lei Municipal nº 3.118 (Anexos ), foi oficializada a antonomásia “CIDADE
PÉROLA” como cognome da Cidade de Birigui.
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1.7 Aspectos Sociais
O município de Birigui pertence à 9ª Região Administrativa do Estado de São Paulo e faz parte dos 43
municípios abrangidos pela Diretoria Regional de Assistência e Desenvolvimento Social da Alta Noroeste em Araçatuba - DRADS-ANO-ATA.
O Índice de Desenvolvimento Humano é de 0,78, o IDH-M de Longevidade é de 0,869, o IDH-M de
Renda é de 0,743 e o IDH-M de Educação é de 0,734.

O município de Birigui, através da Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social - SEMADS possui na área da Assistência Social equipamentos públicos e privados que executam serviços
socioassistenciais: em face da Proteção Social Básica, possui instalados 4 unidades Centros de Referência de Assistência Social - CRAS, quais sejam: CRAS I - “Dona Linda Dias de Almeida”, CRAS II - “Palmira
Baptista de Oliveira Albani”, CRAS III - “Dário Brambila do Nascimento” e CRAS IV - “Orlanda Macarini
Palácio”. Essas 4 unidades executam o Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - PAIF,
focando suas ações socioassistenciais no seio familiar, bem como executam o Serviço de Convivência
e Fortalecimento de Vínculos – SCFV voltado para o atendimento dos cidadãos que possuem de 0 a 60
anos de idade.
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A SEMADS possui em sua estrutura administrativa os Programas Arte de Crescer, no qual se destaca
a oferta do SCFV para crianças e adolescentes de 6 a 15 anos em núcleos descentralizados, tal qual o
Programa Arte de Crescer no Bairro Portal da Pérola II, Centro de Atendimento à Criança - CAC - “Pedro
Marasca”, Centro Educacional Municipal Rotary - CEMR, Centro Educacional e Recreativo Municipal
– CEREM, todas com oferecimento de atividades lúdicas através da arte, principalmente através da
música e dança e o Criando Asas,  que atende crianças e adolescentes de 0 a 5 anos de idade. Ambos
estão situados na estrutura física do Centro de Integração Social – CIS - “Marilda Sueli Campomizzio
Lopes de Souza”, o qual possui em sua estrutura organizacional também o Acolhimento Institucional à
Pessoa em Situação de Rua para o atendimento e acolhimento temporário aos adultos e famílias em
situação de rua e o Centro Pop à população em situação de rua. No CIS, são realizadas várias atividades esportivas, de recreação e algumas oficinas de artes na área da costura para a população idosa.
Também fazem parte da estrutura da Secretaria o Clube da 3ª Idade, com atividades voltadas para
pessoas com mais de 60 anos, além do Centro Dia Idoso, com estrutura para atendimento aos idosos
que necessitam de um local para permanecer durante o dia.
Na rede socioassistencial privada, destaques para o SCFV ofertado para crianças e adolescentes de 6
a 15 anos executados de forma indireta e via cofinanciamento público na Associação dos Bombeiros
Voluntários Mirins e Juvenis de Birigui - “Bombeiros Mirins”, que mantém atividades culturais como
aulas de dança e a fanfarra da entidade, Instituto de Promoção e Inclusão Social – IPIS, Instituto Educacional “Gumercindo de Paiva Castro” - “Polícia Mirim” e Instituto Empresarial de Apoio à Formação
da Criança e do Adolescente - “Pró-Criança”, que além de oferecer diversas oficinas de artes, mantém
o “Museu Casa do Telefone” em prédio histórico do município que foi restaurado e no passado foi a
primeira casa de telefonia da cidade.
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Também são executados serviços socioassistenciais na Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais
de Birigui – APAE, na qual desenvolve diversas oficinas também na área de artes como desenho, pintura, artesanato e a fanfarra rítmica.
O Solar Eunice Weaver oferta serviços socioassistenciais na lógica do Assessoramento e Defesa e Garantia de Direitos na área da família, através da sistematização e disseminação de projetos para enfrentamento da pobreza e o estímulo ao desenvolvimento sustentável e à geração de renda.
O Centro de Referência Especializado de Assistência Social – CREAS oferece o Serviço de Proteção e
Atendimento Especializado à Famílias e Indivíduos – PAEFI e o Serviço Especializado em Abordagem
Social à Crianças e Adolescentes. No que se refere à Proteção Social Especial de Alta Complexidade, o
município mantém em funcionamento da Casa Abrigo de Birigui, que executa o Serviço de Acolhimento Institucional – Abrigo Institucional para crianças e adolescentes. Para o atendimento institucional de
idosos, a rede privada mantém as estruturas do Recanto do Vovô, voltado ao atendimento de idosos
e o Abrigo Vó Tereza, voltado ao atendimento de idosas. A Associação Maria de Nazaré e a Casa do
Caminho Ave Cristo são executoras privadas que realizam o atendimento de adolescentes, jovens e
adultos sob a influência de substâncias psicoativas.
Na órbita do monitoramento, fiscalização e avaliação, a SEMADS mantém em sua estrutura organizacional os Conselhos Municipais, tais quais o Conselho Tutelar, CMAS, CMDCA, Conselho Municipal do
Idoso – CMI, Conselho Municipal da Condição Feminina – CMCF, Conselho Municipal Antidrogas – COMAD e Conselho Municipal da Pessoa com Deficiência – COMUDE.

1.8 Dados Quantitativos Socioassistenciais de Birigui
1.8.1 BPC
O BPC, Benefício de Prestação Continuada, é um benefício da Política de Assistência Social, que integra
a Proteção Social Básica no âmbito do Sistema Único de Assistência Social (SUAS):
- BPC IDOSO - MULHERES: 622 beneficiárias (referência: 01/15);
- BPC IDOSO - HOMENS: 420 beneficiários (referência: 01/15);
- BPC Pessoa com Deficiência - MULHERES: 719 beneficiárias (referência: 01/15);
- BPC Pessoa com Deficiência - HOMENS: 696 beneficiários (referência: 01/15).

1.8.2 Renda Mensal Vitalícia
A Renda Mensal Vitalícia é um benefício em extinção, mantido apenas para aqueles que já eram beneficiários, com base no pressuposto do direito adquirido. A partir da Lei Orçamentária Anual de 2004,
os recursos para pagamento da RMV e despesas operacionais foram alocados no orçamento do Fundo
Nacional de Assistência Social.
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- RMV POR IDADE - RURAL - HOMENS: 1 beneficiário;
- RMV POR IDADE - RURAL - MULHERES: 4 beneficiárias;
- RMV POR IDADE - URBANO - MULHERES: 154 beneficiárias;
- RMV POR IDADE - URBANO - HOMENS: 42 beneficiários;
- RMV POR INVALIDEZ - RURAL - HOMENS: 42 beneficiários;
- RMV POR INVALIDEZ - RURAL - MULHERES: 50 beneficiárias;
-RMV POR INVALIDEZ - URBANO - HOMENS: 153 beneficiários;
- RMV POR INVALIDEZ - URBANO - MULHERES: 517 beneficiárias.

1.8.3 Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família (PAIF)
Descrição: o Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família (PAIF) é um trabalho de caráter
continuado que visa fortalecer a função de proteção das famílias, prevenindo a ruptura de laços, promovendo o acesso e usufruto de direitos e contribuindo para a melhoria da qualidade de vida.
- PAIF - CRAS ORLANDA MACARINI PALÁCIO (Portal da Pérola II): 162 famílias (referência: 12/14);
- PAIF - CRAS PALMIRA BAPTISTA DE OLIVEIRA ALBANI (THEREZA MARIA BARBIERI): 139 famílias (referência: 12/14);
- PAIF - CRAS DÁRIA BRAMBILLA DO NASCIMENTO (JARDIM ESTORIL): 80 famílias (referência: 12/14);
- PAIF - CRAS DONA LINDA DIAS DE ALMEIDA (QUEMIL): 196 famílias (referência: 11/14)
(Fonte: SEMADS*, 2015)

1.8.4 Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Famílias e Indivíduos
Descrição: o Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Famílias e Indivíduos (PAEFI) oferta
apoio, orientação e acompanhamento especializado a famílias e indivíduos em situação de ameaça ou
violação de direitos.
- PAEFI - CREAS FREI ANASTÁCIO NATALE BOTARO (VILA MOIMÁZ): 200 (referência: 12/14) (Fonte: SEMADS*, 2015)

1.8.5 Programa Renda Cidadã
Descrição: Programa estadual de transferência de renda associado a ações complementares, com objetivo de promover o desenvolvimento e a autonomia das famílias beneficiadas. (Fonte: www.desenvolvimentosocial.sp.gov.br)
- 276 famílias beneficiárias (município) (Fonte: SEMADS*, 2015).
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1.9 Índice de Criminalidade
Dados Estaduais – Fonte: Secretaria de Segurança Pública do Estado de São Paulo
ANO 2018
Natureza
OCORRÊNCIAS DE PORTE DE ENTOR-

Jan

Fev

Mar

Abr

Mai

Jun

Jul

Ago

Set

Out

Nov

Dez

Total

5

10

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

15

8

12

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

20

0

0

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

0

4

2

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

6

PECENTES
OCORRÊNCIAS DE TRÁFICO DE ENTORPECENTES
OCORRÊNCIAS DE APREENSÃO DE ENTORPECENTES
OCORRÊNCIAS DE PORTE ILEGAL DE ARMA
Nº DE ARMAS DE FOGO APREENDIDAS

5

2

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

7

Nº DE FLAGRANTES LAVRADOS

33

33

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

66

Nº DE INFRATORES APREENDIDOS EM

4

2

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

6

0

1

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

1

Nº DE PESSOAS PRESAS EM FLAGRANTE

40

36

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

76

Nº DE PESSOAS PRESAS POR MANDADO

23

13

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

36

Nº DE PRISÕES EFETUADAS

56

46

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

102

Nº DE VEÍCULOS RECUPERADOS

10

8

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

18

TOT. DE INQUÉRITOS POLICIAIS INSTAURA-

112

123

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

235

Jan

Fev

Mar

Abr

Mai

Jun

Jul

Ago

Set

Out

Nov

Dez

Total

4

4

2

8

8

10

16

8

4

7

11

7

89

11

9

19

12

5

5

11

11

13

12

10

10

128

1

0

0

1

0

0

0

0

0

0

1

0

3

5

3

0

4

1

1

0

1

2

4

1

4

26

FLAGRANTE
Nº DE INFRATORES APREENDIDOS POR
MANDADO

DOS

ANO 2017
Natureza
OCORRÊNCIAS DE PORTE DE ENTORPECENTES
OCORRÊNCIAS DE TRÁFICO DE ENTORPECENTES
OCORRÊNCIAS DE APREENSÃO DE ENTORPECENTES(1)
OCORRÊNCIAS DE PORTE ILEGAL DE ARMA
Nº DE ARMAS DE FOGO APREENDIDAS

6

6

1

9

1

2

2

3

2

6

6

9

53

Nº DE FLAGRANTES LAVRADOS

36

22

31

25

29

17

62

36

33

38

19

25

373

Nº DE INFRATORES APREENDIDOS EM

1

2

3

4

1

2

1

2

2

3

5

5

31

0

1

0

0

4

2

2

3

0

2

0

1

15

Nº DE PESSOAS PRESAS EM FLAGRANTE

42

32

45

28

33

21

67

42

43

45

24

33

455

Nº DE PESSOAS PRESAS POR MANDADO

23

11

22

16

22

23

22

25

15

25

19

24

247

Nº DE PRISÕES EFETUADAS

59

33

53

41

51

40

84

61

48

63

38

49

620

FLAGRANTE
Nº DE INFRATORES APREENDIDOS POR
MANDADO
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Nº DE VEÍCULOS RECUPERADOS

10

3

7

3

4

11

14

16

9

10

6

12

105

TOT. DE INQUÉRITOS POLICIAIS INSTAURA-

161

102

117

65

152

73

175

149

132

101

117

125

1.469

Jan

Fev

Mar

Abr

Mai

Jun

Jul

Ago

Set

Out

Nov

Dez

Total

4

4

4

2

8

8

4

6

4

1

3

8

56

16

11

17

14

7

7

11

4

12

15

14

7

135

0

0

1

0

0

0

0

0

0

1

0

0

2

OCORRÊNCIAS DE PORTE ILEGAL DE ARMA

4

1

2

2

3

1

0

5

2

1

2

0

23

Nº DE ARMAS DE FOGO APREENDIDAS

4

7

4

2

3

3

4

7

3

3

4

4

48

Nº DE FLAGRANTES LAVRADOS

29

36

35

31

32

27

25

24

27

29

30

25

350

Nº DE INFRATORES APREENDIDOS EM

8

6

3

2

2

4

5

0

1

0

2

0

33

0

3

4

4

1

1

2

1

1

0

1

1

19

Nº DE PESSOAS PRESAS EM FLAGRANTE

31

43

45

35

37

33

33

26

31

39

34

31

418

Nº DE PESSOAS PRESAS POR MANDADO

16

13

15

21

22

17

25

17

27

27

14

19

233

Nº DE PRISÕES EFETUADAS

45

49

50

52

54

44

50

41

54

56

44

44

583

DOS

ANO 2016
Natureza
OCORRÊNCIAS DE PORTE DE ENTORPECENTES
OCORRÊNCIAS DE TRÁFICO DE ENTORPECENTES
OCORRÊNCIAS DE APREENSÃO DE ENTORPECENTES(1)

FLAGRANTE
Nº DE INFRATORES APREENDIDOS POR
MANDADO

Nº DE VEÍCULOS RECUPERADOS

17

20

9

12

11

9

8

9

6

13

7

11

132

TOT. DE INQUÉRITOS POLICIAIS INSTAURA-

110

139

140

104

111

130

89

102

111

143

126

100

1.405

DOS

Dados Municipais – Fonte Municipal de Segurança Pública de Birigui
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1.10 Aspectos Políticos e Institucionais
A Prefeitura Municipal de Birigui tem a seguinte estrutura administrativa:
Secretaria de Gabinete, Secretaria de Expediente, Secretaria de Administração, Secretaria de Negócios
Jurídicos, Secretaria de Finanças, Secretaria de Cultura e Turismo, Secretaria de Esportes e Lazer, Secretaria de Saúde, Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social, Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Ciência e Tecnologia, Secretaria de Meio Ambiente, Secretaria de Segurança,
Secretaria de Educação e Secretaria de Obras/Serviços Públicos/Água e Esgoto.

A cidade é sede regional de atuação das entidades relacionadas a seguir: - 2º Batalhão de Polícia
Ambiental – abrange 186 municípios; 1ª Cia. de Polícia Ambiental – abrange a área de Promissão à
Castilho; - 4ª Cia. de Polícia Militar – abrange 9 municípios; - Diretoria Regional de Ensino – abrange
18 municípios; - Diretoria da Bacia do Baixo Tietê e DAEE – abrange 214 municípios; - NPRN – Departamento de Proteção de Recursos Naturais da Secretaria de Meio Ambiente – abrange 186 municípios;
- Pólo Regional do INCRA.
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O Judiciário possui um Fórum de Justiça Estadual com 3 Varas Cíveis, 2 Varas Criminais, 1 Juizado Especial e um Fórum Trabalhista.

Associações e Clubes de Serviços:
Associação Nipo Brasileira, - Associação Comercial e Industrial de Birigui, - Associação Cultural de Birigui, - Lions Clube de Birigui, - Lojas Maçônicas, - Rotary Clube.

Conselhos Municipais atuantes:
Conselho Municipal de Políticas Culturais de Birigui – CONSECULT; - Conselho Municipal do Patrimônio
Cultural – COMPAC; - Conselho Municipal Anti Drogas – COMAD; - Conselho Municipal da Condição
Feminina – CMCF; - Conselho Municipal de Assistência Social – CMAS; - Conselho Municipal do Idoso
– CMI; - Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente – CMDCA; - Conselho Municipal
dos Direitos da Pessoa Portadora de Deficiência – COMUDE; - Conselho Tutelar - Conselho Municipal
de Desenvolvimento Rural – CMDR; - Conselho Municipal de Segurança Alimentar e Nutricional – CONSEA; - Conselho Municipal de Saúde – CMS; - Conselho Municipal de Acompanhamento e Controle
Social do Fundo de Manutenção da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação –
FUNDEB; - Conselho Municipal de Educação; - Conselho Municipal de Alimentação Escolar; - Conselho
de Meio Ambiente; - Conselho Municipal de Trânsito - COMTRAN.

Referindo-nos à relação de todas essas entidades com as questões culturais, somente o setor Judiciário
não tem um envolvimento direto com as mesmas. As secretarias municipais desenvolvem vários projetos, inclusive a de Saúde e Segurança: elas participam e promovem eventos e atividades de orientação
e de conscientização, através da arte, de questões relativas às suas pastas. Exposições, feiras, oficinas
e apresentações culturais têm sido realizadas em parceria com essas entidades.
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1.11 Personalidades Biriguienses de Destaque Nacional e Internacional
Reynaldo Gianechinni – ator e modelo.
Dr. Marco Antonio Zago – médico, cientista e reitor da USP.
José Luiz Fiorin – professor e linguista Brasileiro.
Tovar da Silva Nunes – embaixador do Brasil na Índia e Butão.
Maurício Ferrazza – diretor do Estúdio de Animação do Miami Dade College – Flórida – US.
Michael dos Santos – ex-jogador da Seleção Brasileira de Voleibol.
Renata Colombo (Renatinha) – ex-jogadora da Seleção Brasileira de Voleibol.
Paulo Trevisan (In memorian) – ex-diretor de Televisão.
Flávio Miragaia Perri – diplomata.
Isabela Paquiardi – jogadora das Seleções de Base do Brasil de Voleibol.
Leonardo Almeida Cardoso – jogador da Seleção Brasileira Infanto-Juvenil de Voleibol.
Dario Miguel Pedro – criador do Biribol, esporte praticado em piscina.
Eder Giaretta – maestro e pianista. Atuou como dublê ao piano, em 2016, em filme nacional que conta a história do Maestro João Carlos Martins.
Marco Aurélio Silva da Rocha - “O Lacraia” (In memorian), dançarino de funk – ‘Eguinha Pocotó’.
Ricardinho Gracia – campeão brasileiro de Kart 2017 – categoria Júnior Menor (CBA – Confederação
Brasileira de Automobilismo).
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1.12 Demografia
A população de Birigui é de 108.728 habitantes (IBGE - 2010), sendo a 246º no país, 66 no estado e a
1º na microrregião, com uma densidade de 204,79 hab/km2.
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1.13 Características da População - Sexo
Distribuição da população quanto ao sexo e idade (IBGE - 2010)
População Residente
Sexo
Masculino
Feminino

108.728
53.075
55.653

1.14 Características da População – Raça/Renda
Distribuição da população quanto a raça e renda (IBGE- 2010)

População Raça x Renda (pessoas)
Amarela

Sem rendimento
Até 1/8 de salário

Branca
1065
183

Parda
349
122

Preta
11

mínimo
Mais de 1/8 a 1/4

762

49

430

80

de salário mínimo
Mais de 1/4 a 1/2

5349

57

3363

243

salário mínimo
Mais de 1/2 a 1

22758

179

11403

1059

salário mínimo
Mais de 1 a 2 salári-

29450

572

10334

978

os mínimos
Mais de 2 a 3 salári-

7946

88

1473

62

os mínimos
Mais de 3 a 5 salári-

5825

189

364

66

os mínimos
Mais de 5 a 10

2175

80

117

22

salários mínimos
Mais de 10 salários

953

63

mínimos
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1.15 Mapa da pobreza e desigualdade
Dados sobre a incidência de pobreza. A distância média dos pobres em relação à linha de pobreza e
a desigualdade entre eles (IBGE, Censo Demográfico 2000, Pesquisa de Orçamentos Familiares - POF
2002/2003).

Pobreza e desigualdade
Incidência Da Pobreza
Limite Inferior
Limite Superior
Incidência Da Pobreza Subjetiva
Limite Inferior
Limite Superior
Índice De Gini
Limite Inferior
Limite Superior

18,33
12,51
24,16
13,95
12,31
15,6
0,44
0,42
0,47

%
%
%
%
%
%

1.16 Cadastro de empresas
Dados sobre as empresas registradas no município (IBGE, Cadastro Central de Empresas 2015. Rio de
Janeiro: IBGE, 2017).

Dados empresas
Unidades locais
Número de empresas atuantes
Pessoal ocupado
Pessoal ocupado assalariado
Salário médio mensal
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1.17 Registro Civil
Registro Civil do município em 2016 (IBGE, Estatística do Registro Civil 2016)
Registro Civil
Casamentos
Registrados no ano
Lugar do registro
Divórcios judiciais
1º instância
Lugar da ação do processo
Por escritura pública
Tabelionato de notas
Nascidos vivos
Ocorridos no ano
Lugar de residência da mãe
Registrados
Lugar do registro
Lugar de residência da mãe
Óbitos ocorridos no ano
Lugar de residência do falecido
Lugar do registro
Ocorridos e registrados no ano
Fetais
Lugar de residência da mãe

818

casamentos

317

divórcios

23

divórcios

1356

pessoas

1351
1366

pessoas
pessoas

812
687

pessoas
pessoas

8

pessoas

1.18 IDH
O conceito de desenvolvimento humano nasceu definido como um processo de ampliação das escolhas das pessoas a fim de que elas tenham capacidades e oportunidades para serem aquilo que desejam ser.
Diferentemente da perspectiva do crescimento econômico, que observa o bem-estar de uma sociedade apenas pelos recursos ou pela renda que ela pode gerar, a abordagem de desenvolvimento humano
procura olhar diretamente para as pessoas, suas oportunidades e capacidades. A renda é importante,
mas como um dos meios do desenvolvimento e não como seu fim. É uma mudança de perspectiva:
com o desenvolvimento humano, o foco é transferido do crescimento econômico, ou da renda, para o
ser humano
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O Índice de Desenvolvimento Humano (IDH) é uma medida resumida do progresso a longo prazo em
três dimensões básicas do desenvolvimento humano: renda, educação e saúde. O objetivo da criação
do IDH foi o de oferecer um contraponto a outro indicador muito utilizado, o Produto Interno Bruto
(PIB) per capita, que considera apenas a dimensão econômica do desenvolvimento. Criado por Mahbub ul Haq com a colaboração do economista indiano Amartya Sen, ganhador do Prêmio Nobel de Economia de 1998, o IDH pretende ser uma medida geral e sintética que, apesar de ampliar a perspectiva
sobre o desenvolvimento humano, não abrange nem esgota todos os aspectos de desenvolvimento.
O Índice de Desenvolvimento Humano varia de 0 a 1. Quanto mais se aproxima de 1, maior o IDH de
um local.
O Brasil apresenta IDH de 0,755 - Ranking IDH Global 2014 (Fonte: Relatório de Desenvolvimento Humano 2015). Valor considerado alto e atualmente ocupa o 75° lugar no ranking mundial. Birigui apresenta um IDH de 0,780, ocupando a 128 º no Brasil .

1.19 IPRS – Índice Paulista de Responsabilidade Social
Criado à semelhança do Índice de Desenvolvimento Humano – IDH, do Programa das Nações Unidas
para o Desenvolvimento, o IPRS – Índice Paulista de Responsabilidade Social objetiva ser um instrumento para melhorar a qualidade de vida do povo paulista, na medida em que busca facilitar uma
identificação mais ágil das necessárias políticas públicas a serem implementadas nos municípios paulistas, tendo a exemplo do IDH, o ser humano sempre no centro do processo de seu desenvolvimento.
Nas edições de 2010 e 2012 do IPRS, Birigui classificou-se no Grupo 3, que agrega os municípios com
baixos níveis de riqueza e bons indicadores de longevidade e escolaridade.
Riqueza: 2012 - 290º
Comportamento das variáveis que compõe esta dimensão no período 2010-2012:]
– O consumo anual de energia elétrica por ligação no comércio, na agricultura e nos serviços variou de
11,5 MWh para 13,1 MWh;
– O consumo anual de energia elétrica por ligação residencial cresceu de 2,2 MWh para 2,3 MWh;
– O rendimento médio do emprego formal aumentou de R$1.211 para R$1.351;
– O valor adicionado fiscal per capita cresceu de R$11.611 para R$11.998.
Birigui somou pontos em seu score de riqueza no último período, e avançou posições nesse ranking.
Entretanto, seu índice situa-se abaixo do nível médio estadual.
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Longevidade: 2012 - 146º
Comportamento das variáveis que compõe esta dimensão no período 2010-2012:
– a taxa de mortalidade infantil (por mil nascidos vivos) reduziu-se de 11,6 para 8,7;
– a taxa de mortalidade perinatal (por mil nascidos) reduziu-se de 15,9 para 13,5;
– a taxa de mortalidade das pessoas de 15 a 39 anos (por mil habitantes na faixa etária) decresceu de
1,3 para 1,1;
– a taxa de mortalidade das pessoas de 60 a 69 anos (por mil habitantes na faixa etária) variou de 13,5
para 13,8.
Acrescentou pontos no escore de longevidade. Está acima da média estadual e avançou posições nesse
ranking.
Escolaridade: 2012 - 49º
Comportamento das variáveis que compõe esta dimensão no período 2010-2012:

– a taxa de atendimento escolar de crianças de 4 a 5 anos variou de 97,2% para 98,6%;
– a média da proporção de alunos do 5º ano do ensino fundamental da rede pública, que atingiram o
nível adequado nas provas de português e matemática variou de 62,3% para 62,8%;
– a média da proporção de alunos do 9º ano do ensino fundamental da rede pública, que atingiram o
nível adequado nas provas de português e matemática variou de 28,9% para 29,2%;
– o percentual de alunos com atraso escolar no ensino médio reduziu-se de 10,5% para 9,6%.
Birigui acrescentou pontos nesse escore no período e está acima da média estadual. A despeito deste
desempenho, o município perdeu posições no ranking dessa dimensão.
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1.20 IPVS - Índice Paulista de Vulnerabilidade Social
O Município de Birigui, que integra a Região Administrativa de Araçatuba, possuía, em 2010, 108.462
habitantes. A análise das condições de vida de seus habitantes mostra que a renda domiciliar média
era de R$2.127, sendo que em 9,7% dos domicílios não ultrapassava meio salário-mínimo per capita.
Em relação aos indicadores demográficos, a idade média dos chefes de domicílios era de 47 anos e
aqueles com menos de 30 anos representavam 14,2% do total. Dentre as mulheres responsáveis pelo
domicílio, 15,3% tinham até 30 anos e a parcela de crianças com menos de seis anos equivalia a 7,2%
do total da população.

Os sete grupos do IPVS resumem as situações de maior ou menor vulnerabilidade às quais a população
se encontra exposta, a partir de um gradiente das condições socioeconômicas e do perfil demográfico.
As características desses grupos no município de Birigui são apresentadas a seguir.
Os grupos de vulnerabilidade social
O Grupo 1 (baixíssima vulnerabilidade): 501 pessoas (0,5% do total). No espaço ocupado por esses
setores censitários, o rendimento nominal médio dos domicílios era de R$4.106 e em 16,3% deles a
renda não ultrapassava meio salário-mínimo per capita. Com relação aos indicadores demográficos,
a idade média dos responsáveis pelos domicílios era de 49 anos e aqueles com menos de 30 anos representavam 5,9%. Dentre as mulheres chefes de domicílios 0,0% tinham até 30 anos, e a parcela de
crianças com menos de seis anos equivalia a 7,6% do total da população desse grupo.
Plano Diretor de Turismo de Birigui - 2018/2020

41

O Grupo 2 (vulnerabilidade muito baixa): 59.048 pessoas (54,4% do total). No espaço ocupado por
esses setores censitários, o rendimento nominal médio dos domicílios era de R$2.497 e em 6,7% deles
a renda não ultrapassava meio salário mínimo per capita. Com relação aos indicadores demográficos,
a idade média dos responsáveis pelos domicílios era de 50 anos e aqueles com menos de 30 anos representavam 9,6%. Dentre as mulheres chefes de domicílios 9,7% tinham até 30 anos, e a parcela de
crianças com menos de seis anos equivalia a 6,0% do total da população desse grupo.
O Grupo 3 (vulnerabilidade baixa): 36.314 pessoas (33,5% do total). No espaço ocupado por esses
setores censitários, o rendimento nominal médio dos domicílios era de R$1.726 e em 11,3% deles a
renda não ultrapassava meio salário mínimo per capita. Com relação aos indicadores demográficos, a
idade média dos responsáveis pelos domicílios era de 42 anos e aqueles com menos de 30 anos representavam 21,9%. Dentre as mulheres chefes de domicílios 22,1% tinham até 30 anos, e a parcela de
crianças com menos de seis anos equivalia a 8,7% do total da população desse grupo.
O Grupo 4 (vulnerabilidade média - setores urbanos): 9.045 pessoas (8,3% do total). No espaço ocupado por esses setores censitários, o rendimento nominal médio dos domicílios era de R$1.407 e em
17,7% deles a renda não ultrapassava meio salário mínimo per capita. Com relação aos indicadores
demográficos, a idade média dos responsáveis pelos domicílios era de 46 anos e aqueles com menos
de 30 anos representavam 13,5%. Dentre as mulheres chefes de domicílios 12,0% tinham até 30 anos,
e a parcela de crianças com menos de seis anos equivalia a 8,4% do total da população desse grupo.
O Grupo 5 (vulnerabilidade alta - setores urbanos): 3.554 pessoas (3,3% do total). No espaço ocupado
por esses setores censitários, o rendimento nominal médio dos domicílios era de R$1.270 e em 24,5%
deles a renda não ultrapassava meio salário mínimo per capita. Com relação aos indicadores demográficos, a idade média dos responsáveis pelos domicílios era de 43 anos e aqueles com menos de 30 anos
representavam 21,1%. Dentre as mulheres chefes de domicílios, 24,5% tinham até 30 anos e a parcela
de crianças com menos de seis anos equivalia a 10,4% do total da população desse grupo.

1.3 Saúde
A taxa de mortalidade infantil média na cidade é de 11.77 para 1.000 nascidos vivos. As internações
devido a diarreias são de 0.3 para cada 1.000 habitantes. Comparado com todos os municípios do estado, fica nas posições 291 de 645 e 332 de 645, respectivamente. Quando comparado a cidades do
Brasil todo, essas posições são de 2808 de 5570 e 3907 de 5570, respectivamente.
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1.4 Clima
Apresenta um clima tropical. Chove muito mais no verão que no inverno. Birigui tem uma temperatura
média de 22.1 °C. Tem uma pluviosidade média anual de 1203 mm. 204 mm é a diferença de precipitação entre o mês mais seco e o mês mais chuvoso. As temperaturas médias variam 6.8 °C durante o ano.
Fevereiro é o mês mais quente do ano com uma temperatura média de 25.0 °C. Em junho, a temperatura média é 18.2 °C. É a temperatura média mais baixa de todo o ano. O mês mais seco é agosto e tem
18 mm de precipitação. Com uma média de 222 mm o mês de janeiro é o mês de maior precipitação.

1.5 Hidrografia
Birigui faz parte do Comitê de Bacia do Baixo Tiete, parte do Sistema Integrado de Gerenciamento de
Recursos Hídricos do Estado de São Paulo – SigRH.
O CBH Baixo Tietê foi instalado em 26/08/1994 em Assembleia realizada em Penápolis, sendo o segundo Comitê a ser criado no Estado de São Paulo, em atenção à demanda da sociedade civil.
É composto por plenária tripartite de 45 membros que representam 42 municípios da foz do Rio Tietê,
estando sua sede no DAEE em Birigui, local da Secretaria-Executiva.
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Com área de 15.471 km² e 800 mil habitantes, a região do CBH-BT abrange as hidrelétricas de Nova
Avanhandava e Três Irmãos, reunindo imenso potencial turístico e disponibilidade de água. É servida
por rodovias, hidrovia e universalização do saneamento básico para 99,5% da população, com tratamento de 95% dos esgotos gerados.
O CBH-BT realiza a cobrança pelo uso dos recursos hídricos desde 01/01/2013, aprovada pelo Decreto
56.504 de 09/12/2010.

CARACTERÍSTICAS GERAIS
Área de drenagem1: 15.588 km²
População2: 745.688 habitantes
Principais rios: Rio Tietê, Rio Paraná, Rio Água Fria, Rio das Oficinas, Ribeirão Santa Bárbara, Ribeirão
dos Ferreiros, Ribeirão Mato Grosso, Rio dos Patos, Ribeirão Lajeado, Córrego dos Baixotes e Ribeirão
Baguaçu.
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Principais reservatórios: Usina Três Irmãos e Usina Nova Avanhandava. Estes reservatórios integram a
Hidrovia Tietê-Paraná.
Principais atividades econômicas: a base da economia regional é a agropecuária, com destaque para a
comercialização de bovinos. Configura-se como fronteira de expansão do cultivo de cana-de-açúcar no
Estado. Na agroindústria, destacam-se indústrias sucroalcooleiras, frigoríficas, calçadista, de massas,
de polpas de frutas, de processamento de leite em pó, de curtimento de couro, de desidratação de
ovos, entre outras.
Vegetação remanescente: apresenta 874 km² de vegetação natural remanescente que ocupa (aproximadamente 5,5% da área da UGRHI). As principais formações são a Floresta Estacional Semidecidual e
a Formação Arbórea/Arbustiva em Regiões de Várzea.
Principais Rios/Córregos:
• Rio Tietê
• Córrego Baixotes
• Córrego Grande
• Córrego Tabapuã
• Ribeirão Baguaçu
• Córrego da Colônia
• Córrego do Imbé
• Córrego Barro Preto
• Córrego Água Branca
• Córrego Parpinelli
MUNICÍPIOS
Alto Alegre, Andradina, Araçatuba, Avanhandava, Barbosa, Bento de Abreu, Bilac, Birigui, Braúna, Brejo Alegre, Buritama, Castilho, Coroados, Gastão Vidigal, Glicério, Guaraçaí, Guararapes, Itapura, José
Bonifácio, Lavínia, Lourdes, Macaubal, Magda, Mirandópolis, Monções, Murutinga do Sul, Nipoã, Nova
Castilho, Nova Luzitânia, Penápolis, Pereira Barreto, Planalto, Poloni, Promissão, Rubiácea, Santo Antônio do Aracanguá, Sud Mennucci, Turiúba, Ubarana, União Paulista, Valparaíso, Zacarias.
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1.6 Educação
Em 2015, os alunos dos anos iniciais da rede pública da cidade tiveram nota média de 7.1 no IDEB.
Para os alunos dos anos finais, essa nota foi de 5.4.
Na comparação com cidades do mesmo estado, a nota dos alunos dos anos iniciais colocava esta
cidade na posição 30 de 645.

Considerando a nota dos alunos dos anos finais, a posição passava a ser 67 de 645. A taxa de escolarização (para pessoas de 6 a 14 anos) foi de 98 em 2010.
Isso posicionava o município na posição 336 de 645 dentre as cidades do estado e na posição 2065
de 5570 dentre as cidades do Brasil.
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MATRÍCULA
ENSINO PRÉ-ESCOLAR
Escola pública municipal
Escola pública estadual
Escola pública federal
Escola privada
ENSINO FUNDAMENTAL
Escola pública municipal
Escola pública estadual
Escola pública federal
Escola privada
ENSINO MÉDIO
Escola pública municipal
Escola pública estadual
Escola pública federal
Escola privada
DOCENTES
ENSINO PRÉ-ESCOLAR
Escola pública municipal
Escola pública estadual
Escola pública federal
Escola privada
ENSINO FUNDAMENTAL
Escola pública municipal
Escola pública estadual
Escola pública federal
Escola privada
ENSINO MÉDIO
Escola pública municipal
Escola pública estadual
Escola pública federal
Escola privada
ESCOLAS
ENSINO PRÉ-ESCOLAR
Escola pública municipal
Escola pública estadual
Escola pública federal
Escola privada
ENSINO FUNDAMENTAL
Escola pública municipal
Escola pública estadual

2639
2306
0
0
333
12256
6083
4492
0
1681
4690
0
4129
0
561

matrículas
Matrículas
matrículas
matrículas
matrículas
matrículas
matrículas
matrículas
matrículas
matrículas
matrículas
matrículas
matrículas
matrículas
matrículas

165
135
0
0
30
670
274
268
0
128
323
0
263
0
60

docentes
docentes
docentes
docentes
docentes
docentes
docentes
docentes
docentes
docentes
docentes
docentes
docentes
docentes
docentes

29
21
0
0
8
35
16
13

escolas
escolas
escolas
escolas
escolas
escolas
escolas
escolas
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Escola pública federal
Escola privada
ENSINO MÉDIO
Escola pública municipal
Escola pública estadual
Escola pública federal
Escola privada

0
6
16
0
12
0
4

escolas
escolas
escolas
escolas
escolas
escolas
escolas

1.7 Economia
É conhecida como a Capital Latina do Calçado Infantil por ser o maior polo industrial da América
Latina especializado neste segmento. Com 350 fábricas, produção diária de 250.501 pares, produção
anual 58,2 milhões de pares/ano e 19490 empregados na indústria calçadista.

Birigui tem uma economia muito diversificada, de origem rural. Ainda hoje é um grande polo agrícola
na região, responsável pela produção de 37,5% do milho, 30,8% do arroz, 30% da soja, 28% do sorgo,
entre outras culturas.
Outras atividades produtivas da cidade são dos setores moveleiro, metalúrgico, têxtil (confecções),
papel (cartonagens), químico, gráfico, aquecimento solar, transformadores e aviação que atraem mão
de obra das cidades vizinhas.
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Economia
Unidades locais
Número de empresas atuantes
Pessoal ocupado
Pessoal ocupado assalariado
Salário médio mensal
Salários e outras remunerações

4765
4553
39182
33574
2
757305

unidades
unidades
pessoas
pessoas
salários mínimos
(x 1000) R$

1.7.1 Produção Agrícola – Principais Produtos
A produção agrícola de Birigui é diversificada e tem importante papel na economia local, estando na
posição 120 no Estado e em 1803º no Brasil em área cultivada, conforme as tabelas a seguir (Fonte
IBGE, Censo agropecuário 2006).
Utilização das terras
Construções, benfeitorias ou caminhos
Lavouras
Área para cultivo de flores (inclusive hidroponia e plasticultura), viveiros de
mudas, estufas de plantas e casas de vegetação
Área plantada com forrageiras para corte (destinadas ao corte e uso na alimentação de animais)
Permanente
Temporária
Matas e florestas
Naturais destinadas à preservação permanente ou reserva legal
Naturais (exceto aquelas destinadas à preservação permanente e aquelas em
sistemas agroflorestais)
Florestas plantadas com essências florestais
Pastagens
Naturais
Plantadas degradadas por manejo inadequado ou por falta de conservação

874

ha

12

ha

905

ha

1224
13140

ha
ha

1516
704

ha
ha

11

ha

4127
631

ha
ha

(pouco produtivas)
Plantadas em boas condições (incluindo aquelas em processo de recuperação) 19370
Sistemas agroflorestais
Áreas com espécies florestais variadas (árvores e palmácias) usadas para
51

ha
ha

lavoura e criação de animais
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Tanques, lagos, açudes e/ou área de águas públicas para exploração da aqui-

162

ha

cultura
Terras degradadas (erodidas, desertificadas, salinizadas, etc.)
Terras inaproveitáveis para agricultura ou pecuária (pântanos, areais, pedrei-

3
552

ha
ha

ras, etc.)
Produtor
Área dos estabelecimentos agropecuários
Condição do produtor
Arrendatário
Assentado sem titulação definitiva
Ocupante
Parceiro
Proprietário

43281

ha

3617
422
232
110
38900

ha
ha
ha
ha
ha

1.8 Indústria – principais setores
Birigui é conhecida como a Capital Nacional da Indústria de Calçados Infantis. Além dessa importante
indústria, a cidade conta também com outras atividades produtivas, como setores moveleiro, metalúrgico, têxtil (confecções), papel (cartonagens), químico, gráfico, aquecedores solares, transformadores
e aviação.
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1.9 Comércio e serviços
A cidade oferece uma variada gama de opções de comércio e serviços, que atendem seus moradores

e as cidades vizinhas.
Em função da presença de um grande número de indústrias calçadistas, a cidade conta com mais de
50 lojas especializadas em calçados, que atraem turistas e compradores semanalmente a Birigui.

1.10 Inserção regional e acessibilidade
1.10.1 Acesso rodoviário
O município é cortado pelas rodovias SP 300 e SP 461
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1.10.2 Ferroviário

A região é servida pela antiga rede Noroeste do Brasil, atualmente sob concessão da América Latina
Logística – ALL.
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1.10.3 Hidroviário
A região é servida pela Hidrovia Tietê-Paraná

1.10.4 Mapa do município
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1.10.5 Principais vias do município
Av. Afif José Abdo
Av. Afonso Pena
Av. Antônio Joaquim de Oliveira
Av. Antonio da Silva Nunes
Av. Cidade Jardim
Av. Dr Arthur Cordeiro
Av. Euclides Miragaia
Av. Governador Pedro de Toledo
Av. Henrique Fernandes
Av. Isaura Macarini Albani
Av. João Cernach
Alameda Névio de Cunto
Av. Mário Fiorotto
Av. das Palmas
Av. Paulo da Silva Nunes
Av. Profª. Geracina de Menezes Sanches
Av. Nelson Calixto
Av. Nove de Julho
Av. das Rosas
Av. São Francisco
Av. Vitória Régia
Av. Youssef Ismail Mansour
Rua Barão do Rio Branco
Rua Saudades
Rua Maestro Antonio Passarelli
Rua Tupi
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1.11 Legislação Municipal
O município de Birigui possui um Plano Diretor ( Anexos) que incentiva a atividade turística, entre
outros, criando a Área Especial de Interesse Turístico, que fomenta investimentos e atividades do
setor. A cidade está alinhada com as políticas de meio ambiente, mantendo e conservando esse
grande patrimônio.

1.12 Comtur

A palavra “turismo” vem desde as mais antigas civilizações, mas foi a partir do século XX e mais
precisamente após a Segunda Guerra Mundial, que evoluiu como conseqüência dos aspectos relacionados à produtividade empresarial, ao poder de compra das pessoas e ao bem-estar resultante da
restauração da paz no mundo. (RUSCHMANN, 1997).
O potencial econômico, social, cultural e ambiental são itens extremamente ligados ao turismo, pois
estabelecem reciprocidade entre os elementos.
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O setor turístico tem se destacado como uma das saídas bem sucedidas para o incremento da economia e para promoção, valorização e preservação cultural, social e ambiental, e envolve basicamente o
setor de serviços e, num ranking das principais atividades econômicas, situa-se em segundo lugar, só
perdendo para a indústria do petróleo em cenário mundial e para o agronegócio em esfera nacional.

Além disso, o Estado de São Paulo aponta para um milhão e 150 mil postos de trabalho diretos do
turismo, sem contar a vantajosa infraestrutura que vemos e que funciona em todo solo paulista.

Somado a tais elementos está a imensa riqueza histórica e cultural presente nas diversas regiões do
nosso Estado, com fazendas históricas, festas tradicionais, manifestações populares, gastronomia
típica e uma infinidade de rios, cachoeiras, cavernas e trilhas em meio à natureza preservada.

Considerando que o sucesso do setor de turismo depende da união de forças do Poder Público e da
Sociedade Civil, a criação e o fortalecimento de Conselhos Municipais de Turismo são essenciais para
o desenvolvimento de políticas públicas eficientes e democráticas no Estado de São Paulo.

Birigui faz parte do Mapa do Turismo Brasileiro e está inserido na Região Turística Tietê Vivo. É uma
cidade empreendedora, de grandes indústrias, e que atrai trabalhadores de todos os cantos. Tem
como vocação turística o setor de Negócios e Compras, e recebe anualmente milhares de turistas,
que visitam o município para realizarem suas compras nas diversas lojas de fábricas de calçados espalhadas pela cidade. Há pesquisas relevantes de demanda que apontam o comportamento e perfil
dos visitantes.

Diante deste cenário, surgiu a necessidade da união de esforços da Sociedade Civil e do Setor Público,
com a finalidade de implementar as políticas públicas para o desenvolvimento do setor turístico no
município de Birigui, criando o COMTUR – Conselho Municipal de Turismo. E logo o primeiro desafio
foi a elaboração do PDDT – Plano Diretor de Desenvolvimento Turístico, e a busca pela conquista do
MIT – Município de Interesse Turístico.
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O Conselho conta com membros do setor público, entidades de classe e setor civil. As reuniões - sempre realizadas nas segundas 3ª feiras do mês - contam sempre com a presença de pessoas engajadas
e participativas, além dos visitantes e convidados. Além de discutir as políticas públicas para o setor,
o conselho também delibera sobre assuntos importantes a serem tomado em relação a outras atividades de interesse turístico tal como: Natal Iluminado, Festa das Nações, Birigui Pérola Rock, entre
outros.

O COMTUR é formado pelos seguintes segmentos da sociedade civil: Agências de Turismo, Bares
e Restaurantes, Hotéis, Associação Comercial e Industrial, Sindicato das Indústrias e Vestuário de
Birigui, Conselho de Desenvolvimento Rural, Táxi, Produtoras de Eventos, Transportes Turísticos,
Sindicato dos Empregados do Comércio, Associação dos Artesãos, Sistema S, Clubes de Serviços, Faculdades, Associação dos Engenheiros e Ordem dos Advogados do Brasil.

No setor público, é composto pelas seguintes Secretarias: Turismo, Cultura, Gabinete, Serviços Públicos, Educação, Meio Ambiente e Desenvolvimento Econômico, Ciência, Tecnologia e Inovação.
A lei do COMTUR foi recentemente alterada, proporcionando à sociedade civil maior participação,
garantindo ao setor oportunidade de colaborar de maneira mais efetiva no desenvolvimento turístico
da cidade.
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1.13 Participação no Desenvolvimento Regional
Os indicadores da atividade turística mundial, crescimento de 4,4% no ano passado e mais de 1,2 bilhão de pessoas viajando pelos continentes, segundo a Organização Mundial de Turismo, não deixam
dúvidas sobre a importância deste setor para as economias dos países.
No Brasil, o setor de viagens e turismo é responsável pela geração de 7,3 milhões de empregos e representa 3,7% do Produto Interno Bruto. É uma atividade que tem impacto em mais de 52 segmentos
da economia, gerando demandas para o setor de serviços e também para a indústria.
Viajar, além de trazer felicidade, significa movimentação econômica e geração de emprego e renda
para as populações que recebem os turistas. Temos aí a vertente econômico/social do turismo sustentável. Cada vez mais municípios querem agregar o turismo às suas atividades econômicas. Tanto
que o recém-lançado Mapa do Turismo Brasileiro, ferramenta que orienta a formulação de políticas
de turismo, foi ampliado em mais de 50%, incorporando destinos e regiões que apostam no turismo
como estratégia de desenvolvimento.
Enganam-se, porém, aqueles que pensam que um destino turístico nasce naturalmente ou que os
atrativos do meio ambiente, culturais ou arquitetônicos, são suficientes para transformar um lugar
num destino. É preciso envolver toda a comunidade, garantir infraestrutura, qualificar o atendimento. Um processo longo e continuado, que não ocorre do dia para a noite. Agora nosso desafio é fazer
com que o turismo seja uma atividade sustentável no município. A Organização das Nações Unidas
nos alerta sobre uma postura mais responsável em relação aos nossos destinos, calcada no tripé
social, ambiental e econômico. Em um país como o Brasil, considerado o número um em atrativos
naturais pelo Fórum Econômico Mundial, é compreensível que a dimensão da preservação do meio
ambiente surja com ainda mais força. Tenho certeza que juntos iniciativa pública e privada podemos
realizar um trabalho onde todos ganham: os turistas vivem experiências incríveis, a população tem
seus empregos e renda garantidos e a natureza, que nos abençoou com cenários de tamanha diversidade, se mantenha preservada para futuras gerações.
O turismo em Birigui já é uma realidade, empregando diretamente 3349 trabalhadores diretos, e um
número muito maior de empregos indiretos em toda a região, 14 meios de hospedagem que somam
501UHs e 764 leitos, 60 estabelecimentos operando A&B com 2250 empregados.
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Diagnóstico
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2. Diagnóstico
2.1 Inventário
De acordo com o Ministério do Turismo, o Inventário da Oferta Turística consiste no levantamento, identificação e registro dos atrativos turísticos, dos serviços e equipamentos turísticos e da infraestrutura de apoio ao turismo como instrumento base de informações para fins de planejamento,
gestão e promoção da atividade turística, possibilitando a definição de prioridades para os recursos
disponíveis e o incentivo ao turismo sustentável.

O inventário permite mapear a infraestrutura do município e de seus atrativos turísticos, identificando a estrutura disponível para fins turísticos.

Através desse mapeamento, são desenvolvidas as ações de planejamento, gestão, promoção e incentivo à comercialização do turismo.

A base de dados criada a partir do inventário é uma ferramenta essencial para o monitoramento do
desenvolvimento do turismo no município, apoiando o setor público e privado, assim como os turistas em suas atividades.
Inventário

O Inventário está estruturado em cinco dimensões:
A – Dados básicos e de Infraestrutura de apoio ao turismo;
B – Caracterização do Município em Turismo;
C – Serviços e equipamentos turísticos (utilizar um por equipamento);
D – Atrativos turísticos;
E- Segmentação
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2.1.1 A – Dados básicos e de Infraestrutura de apoio ao turismo
Histórico
Apresenta um pouco da história do município desde a fundação da vila em 1911, sua emancipação em
1921, até os tempos atuais, onde o município tem papel de destaque na região, sendo sede da Microrregião que leva o nome da cidade.

Informações Básicas do Município
As informações básicas do município como área: 537 km², população: 108.728 (IBGE - 2010), abastecimento de água, coleta de lixo, IDHM, localização, municípios limítrofes, clima e PIB.

Acesso e Transportes
Apresenta as principais opções de acesso e distância, 521 km para a Capital do Estado, 14 km para Araçatuba, sede Região de Administrativa, como principal acesso rodoviário a Rodovia Marechal Rondon
– SP 300, que é o principal eixo rodoviário da região.
A cidade é atendida pelo Aeroporto de Araçatuba / Dario Guarita, IATA – ARU, aeroporto regional administrado pelo Daesp, distante a 25 km do centro de Birigui.
A região oferece ainda opções de transporte fluvial, através da Hidrovia Tiete Paraná, e transporte
ferroviário pela concessionária ALL.

Outras Estruturas de Apoio
Birigui apresenta um excelente desenvolvimento urbano, servindo de apoio a diversas cidades vizinhas
nos setores de comércio e serviços, um dos seus atrativos turísticos.

2.1.2 B – Caracterização do Município em Turismo
Fluxo
A cidade apresenta turistas o ano todo, com picos de fluxo nos meses de Junho, Julho e Dezembro.
Estimativa de 150.000 turistas anualmente.
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Órgão oficial de Turismo
A Prefeitura Municipal de Birigui tem como órgão oficial do Turismo a Secretaria Municipal de Cultura
e Turismo, que programa e desenvolve as principais atividades turísticas, apoiando o setor em suas
principais necessidades.

COMTUR
Presente e atuante, foi elemento essencial na construção do Plano Diretor, apresentando sugestões e
debatendo o futuro do turismo no muncípio.
Economia do Turismo
A cidade apresenta uma bem estruturada rede de serviços turisticos, que respondem por 0,175% da
receita anual do município, compreendida em R$5.711.983,00

Planejamento
Birigui está em processo de planejamento de seu projeto de desenvolvimento turístico, que foi iniciado
com as pesquisas do inventário e demanda turística, o que permitiu identificar com objetividade as forças e fraquezas, que estão elencadas no Plano Diretor de Turismo. Isso permitiu a partir desse ponto a
realização de ações que comportem mitigar as fraquezas e potencializar as forças e o desenvolvimento
de um plano de marketing turístico para alavancar o turismo no município.

2.1.3 C – Serviços e equipamentos turísticos
Meios de Hospedagem
Birigui apresenta diversas opções de hospedagem, permitindo atender uma ampla variedade de públicos. A cidade dispõe de opções que vão de uma das maiores redes internacionais até pousada e
albergues. O setor de hospedagem chega a empregar mais de 500 trabalhadores em período de alta
temporada, o que mostra a importância do turismo no município, conforme tabela a seguir.
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Meio de Hospedagem
Tipologia
Hotel
Pousada
Albergue
Motel
Total

Unidades
7
1
2
4
14

Dados do setor
UH
Leitos
Empregos fixos
Empregos temporários

501
794
118
383

Alimentos e Bebidas
A cidade apresenta uma grande variedade de opções de A&B, como Bar, Cadeia Fast Food, Cafeteria,
Churrascaria, Delivery, Esfiharia, Food Park, Franquia Doces e Salgados, Hamburgueria, Lanchonete,
Petisqueria, Pizzaria e Restaurante, conforme o INVTUR/MTUR, oferecendo como especialidades Batata da Fran, Buffet Self Service, Café, Caldos, Carne de Porco, Cerveja e Comida de Boteco, Comida
Caseira, Comida Chinesa, Comida Japonesa, Comida Mineira, Comida Natural, Comida Nordestina, Comida Árabe, Cupim Casqueirado, Cupim na Tellha, Esfihas, Panquecas, Espetinhos, Feijoada, Dobradinha, Rabada, Filét Parmegiana, Frango à Passarinho, Fraldinha e Frango Atropelado, Lanches, Picanha,
Lombo, Pizza, Rodízio de Carnes, Rodízio de Massas, Sushis e Yakissoba.

Essa grande variedade de opções faz de Birigui um centro regional, que além de proporcionar lazer
para sua população, atrai também a população de diversas cidades a visitar a cidade buscando seu
variado repertório gastronômico.
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Dados do setor
Estabelecimento
Empregos fixos
Empregos temporários
Capacidade dos estabelecimentos
Tipos de estabelecimentos
Especialidades

62
264
2550
7383
14
39

Agências de Viagens e Receptivos
Em função da característica do turista que visita Birigui (negócios e compras), o número de agências é
proporcional a sua população, já que seu foco é no turismo emissivo.
Agências
Número de agências
CADASTUR
Empregos fixos
Empregos temporários

5
3
31
192

Eventos
A cidade apresenta uma única empresa que atua no setor.

Equipamentos de Recreação e Entretenimento
Birigui oferece uma ampla gama de opções de lazer e entretenimento, destacando casa noturna, teatro, cinema, viveiro, piscinas, estádio, conjunto esportivo, piscina olímpica, kartódromo, autódromo,
clube social, oferecendo ao turista um variado leque de opções de lazer.

Transportes
A cidade apresenta empresa de fretamento, e dispõe de serviço de transporte público coletivo e individual.
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Informações Turística
O ponto de informações turísticas funciona dentro da Secretaria de Cultura e Turismo.
Existem planos para ampliar esse serviço para mais localidades.

Sinalização Turística
Embora não disponha de sinalização turística como preconizado pelo MTur/Iphan, a cidade oferece
sinalização orientativa para alguns dos pontos de interesse do município.

2.1.4 D – Atrativos turísticos
Birigui apresenta uma série de atrativos turísticos, tais como:

Atrativos Naturais:
Parque Ambiental Dr. Nelson José Gonçalves da Cruz - “Parque dos Dinossauros”. É um espaço natural
que associa a natureza a intervenções, criando diversas atrações para públicos de diversas idades.
Ribeirão Baixotes – Viveiro Municipal. Um espaço municipal que reúne área de preservação, educação
ambiental e viveiro, permitindo grande interação entre o cidadão e a natureza.
Rio Tietê, um dos rios mais emblemáticos do Estado de São Paulo. Quando cruza o município de Birigui, apresenta águas limpas e adequadas para atividades recreativas. A cidade conta com um espaço
chamado de “Prainha”, que recebe famílias e turistas.

Atrativos Culturais:
Casa do Fundador – arquitetura colonial construída na década de 20. Foi a terceira residência do fundador da cidade. Hoje, considerada patrimônio histórico-cultural pelo belíssimo casarão preservado
em sua originalidade, foi declarada de utilidade pública através do decreto 5.5214/21034, para fins
de preservação ambiental e cultural. O espaço, com área total de 45.348,90m21, faz divisa com uma
pizzaria, bastante frequentada por moradores de Birigui e cidades vizinhas.
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Paço Municipal - construído no final da década de 40, abriga até hoje a chefia do executivo.
Sede da Associação Comercial e Industrial de Birigui - um dos cinco prédios existentes no Brasil em
Arquitetura “Art Decor”. Construído na década de 1920, restaurado e tintado em 210021 com as cores
originais, mantido pela instituição. Já foi a sede do Birigui Clube, e hoje abriga a Associação Comercial
e Industrial de Birigui.

Museu do Telefone - antiga central telefônica de Birigui. Construído na década de 1920, foi o prédio da
primeira empresa de telefonia do município. O primeiro museu do telefone de Birigui e a segunda unidade do TIN (Telecentro de Informação e Negócios). Possui peças antigas da década de 1920 e outras
antiguidades. Atualmente, instaladas no local está o instituto Pró-Criança de Birigui, que restaurou o
antigo prédio.

Associação Nipo-Brasileira - em 15 de agosto de 1915 houve a imigração japonesa para Birigui. Em 14
de dezembro de 1947, a colônia japonesa fundou a Associação Cultural Nipo-Brasileira, que até hoje é
uma entidade de grande expressão e representatividade.

Procissão Nossa Senhora de Fátima - procissão luminosa em homenagem a Nossa Senhora de Fátima,
com coroação de Nossa Senhora na chegada e quermesse no Salão de Festas da Igreja. Acontece todo
ano no dia 13 de maio. Atrai fiéis de toda região.

Igreja Matriz Imaculada Conceição – a Caminhada da Ressurreição ocorre todo ano na madrugada do
Domingo de Páscoa, com saída às 5 horas da manhã.

Procissão de Corpus Christi - durante todo o dia as comunidades da cidade enfeitam as ruas do trajeto
da procissão: Rua Barão do Rio Branco, entre o Cemitério da Saudade e a Praça Dr. Gama, em todo o
seu contorno, finalizando na Igreja Matriz.

Arquitetura oficial - Paço Municipal Dona Irmgard Stuhr Coradazzi. Prédio construído na década de 30
para abrigar a chefia do executivo e que até hoje tem a mesma função.
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Arquitetura Funerária - Cemitério da Saudade. Cemitério construído em 1915. Revela detalhes importantes e até curiosos sobre a história do município. Lápides escritas em inglês e italiano, outras em português erudito e Birigui escrito com y na última sílaba, como eram corretas até a mudança ortográfica
de 1946 e podem ser encontrados em um passeio por entre os túmulos. A presença de outros idiomas
no espaço aponta a influência de imigrantes na sua formação. O cemitério situa-se no centro da cidade
e conta com muitas obras de arte.

Lugares de Cultura/Outros - Teatro Popular do SESI. O local é referência na oferta de produções gratuitas para a cidade e região e abriga projetos voltados para o teatro, dança e música, sendo que todos
superam as expectativas de público dos organizadores.

Kartodromo - Speed Park – Kartódromo Internacional de Birigui é um dos maiores parques de automobilismo da América Latina com pista oficial de 1280m de extensão para competições e corridas
nacionais e internacionais, campeonatos e torneios. Com poucos dias de inauguração, o kartódromo já
movimenta a economia do município.
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Localizado na Rua Hagime Saita, 4001, com acesso pelo km 524 da Rodovia Marechal Rondon, o espaço tem capacidade para receber 2 mil pessoas por dia e conta com diversas atrações e atividades para
crianças, jovens e adultos.
Sua pista principal, que leva o nome de HagimeSaita, em homenagem a um dos grandes incentivadores
da modalidade na região, permite mais de 30 traçados diferentes e uma alta tecnologia de bandeirinhas digitais (sendo o único de toda a América Latina a conter). O kart Center, pensando também nas
crianças, possui ainda três pistas infantis, a Senninha GP Racing, a Dino Park, para passeios com jipe
elétrico e a Mini Autoescola Kartoon que tem o objetivo de conscientizar os pequenos no trânsito
desde o início.
Conciliando paixão por velocidade com lazer e conforto, o Speed Park pensou em cada detalhe para
seu público e, além da locação de karts para corridas amadoras, o complexo traz também simuladores
para treino, pista Autorama, playground, um salão de eventos com capacidade para 200 pessoas e
praça de alimentação com variados tipos de restaurantes (Braseiro Grill; quiosque japonês Harmony
Japanese Food; quiosque de sobremesas Pit Stop Gourmet e o pub Rock Bar).
Para os amantes de velocidade interessados em participar dos torneios e corridas amadoras, o kartódromo disponibiliza a locação de karts com capacete, macacão e todos os equipamentos de segurança
necessários. E ainda, o Speed Park é o único do Brasil com kart adaptado para deficiente, disponível
para aluguel. No total, conta com 97 veículos, sendo 50 karts adultos, 10 infantis, 15 carros de Fórmula
1 do Senninha, 12 carros na mini autoescola e 10 jeeps no Dino Park.

Eventos
PROJETO COMPRADOR - o Projeto Comprador é realizado pelo SINBI, em parceria com a Prefeitura e
SEBRAE-SP no mês de janeiro e promove a maior rodada de negócios da região noroeste do Estado
de São Paulo. Atrai lojistas de todo o Brasil, que vêm a Birigui com o objetivo de realizar negócios.
Empresas de calçados infantil, feminino e masculino adulto e confecção expõem suas coleções nesta
importante vitrine.

BIRIFEST - uma grande festa realizada em comemoração ao Dia do Trabalhador, em maio. SINBI, Sesi e
Prefeitura incentivam a prática de esportes, cuidados com a saúde e hábitos de vida saudáveis.
Plano Diretor de Turismo de Birigui - 2018/2020

103

Tradicionalmente, ocorre durante os jogos do SESI. Nas noites de abertura e encerramento, acontece
sorteio de prêmios e apresentações musicais.

PÉROLA ROCK - evento em comemoração ao Dia Municipal do Rock, 13 de Julho. Acontece anualmente
no Parque do Povo, das 14h às 22h. Reúne diversas bandas de rock do município .

SEMANA DA INDÚSTRIA - em comemoração ao Dia do Sapateiro, em 25 de outubro, o SINBI traz uma
programação de palestras desenvolvidas por conceituados profissionais. O objetivo é oferecer o que
existe de melhor em termos de conhecimento para aperfeiçoar as empresas.

FESTA DA IMIGRAÇÃO JAPONESA IMIN MATSURI - o Festival da Imigração acontece em junho. A programação conta com parque de diversões, gastronomia oriental, taiko, oficina de origami, cantores
nikkeys, ikebana, danças típicas, orquidário, exposições comerciais, praça de alimentação e shows diversos. Programação no site: festivaldaimigracaobirigui.com.br

FLIBI – FESTIVAL LITERÁRIO DE BIRIGUI - O FLIBI. O Festival Literário de Birigui acontece na segunda
quinzena de outubro e tem uma intensa programação cultural com shows, contações de histórias, intervenções urbanas, oficinas, workshops, palestras, espetáculos, saraus, doação de livros, encontros
com escritores e as mais diversas manifestações artísticas que compõem a atmosfera literária.

BRINCA BIRIGUI - o tradicional evento comemora o Dia das Crianças, em outubro. O objetivo é desenvolver o lúdico e estimular as famílias a brincarem juntas. Brinquedos infláveis, jogos de roda, palhaços
e apresentações culturais integram a programação. Realizado pela ACIB – Associação Comercial e Industrial de Birigui - em parceria com a Prefeitura e SINBI.

FESTA DO PORCO LIGHT - a tradicional festa do Porco Light acontece anualmente na 1ª quinzena de
setembro no Bairro Pau Lavrado e tem como atrativo principal as atrações musicais com duplas sertanejas da região, além do famoso churrasco de porco light. Realizado pela Associação dos Produtores
Rurais do Bairro Pau Lavrado.
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BON ODORI - festa da cultura milenar japonesa que acontece anualmente em dezembro, onde se cultua os antepassados e o início do plantio de arroz. O evento traz danças, comidas típicas e oferendas
de luminárias – conhecidas como “Tyotin” - aos seus antepassados. Realizado pela Associação Nipo
-Brasileira.

NATAL ILUMINADO - o Projeto Natal Iluminado é realizado pela Prefeitura em parceria com a ACIB. São
mais de 10 anos de realização da maior manifestação cultural do planeta. No período, que vai de 26/11
a 23/12, a praça principal da cidade, Dr. Gama, fica toda decorada, incluindo a casinha do papai Noel,
que fica aberta todos os dias atendendo a população. As principais entradas e avenidas da cidade também recebem decoração especial. Este projeto prioriza o estímulo do espírito natalino, proporciona lazer, diversão e cultura a toda comunidade, tornando o Natal de Birigui uma referência regional; atraem
pessoas de todo o Estado de São Paulo e também de outros estados. O cenário torna-se atrativo para
realização de compras no comércio, aquecendo a economia local.

Gastronomia
Caldo de Jegue - o nome assusta. Caldo de Jegue não soa muito bem aos ouvidos de quem o conhece
pela primeira vez, mas com o jeito acolhedor do Sr. Mané Simpatia, todos se rendem a essa delícia.
A receita foi um acaso e há 10 anos faz sucesso nas noites e madrugadas da agitada lanchonete em
Birigui, interior de São Paulo.

O nome do tal caldo é inspirado na obra de Genival Lacerda. Depois de uma tentativa para realização
de um novo caldo para o inverno, eis que alguém questiona: de quem é esse jegue? O nome pegou e
assim foi batizado.

A fama é tanta que já virou patrimônio da cidade. Agora, Caldo de Jegue é prato típico de Birigui aprovado por lei municipal, já que não poderia ser diferente, pois esse já esteve entre os 10 finalistas de
melhor comida do Brasil, com destaque em rede nacional.
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2.1.5 E- Segmentação
O inventário de segmentação turística apresenta diversas potencialidades e um segmento consolidado.

Dentre as potencialidades

►Ecoturismo e Turismo Rural - a cidade apresenta parques urbanos com mata preservada e propriedades rurais com potencial para o ecoturismo. No momento, apenas os parques urbanos realizam
atividades de lazer.

►Cultural - já existe uma série de equipamentos culturais e eventos, festas e feiras que atraem turistas para Birigui. Um exemplo desse potencial é o Natal Iluminado, que traz aproximadamente 50 mil
pessoas entre os meses de novembro e dezembro.

►Estudo Intercâmbio - ETEC, IFSP, universidades. Birigui oferece diversas opções de cursos técnicos e
universitários, que atraem alunos das cidades da região.

►Esportes e Aventura - os rios, represas, matas e áreas rurais do município oferecem espaços privilegiados para a realização de esportes e esportes de aventura, que já são realizados, mas ainda não de
forma organizada.

►Pesca e náutico - a região é conhecida pelos pescadores como uma excelente região para a pesca da
Tilápia, Corvina e Pacu, atraindo pescadores durante todo o ano para as margens do Rio Tiete e seus
braços.
As usinas hidroelétricas do Rio Tiete criaram uma série de grandes lagos, oferecendo diversas opções
de esportes náuticos.

►Sol e Praia, o Rio Tiete e suas margens de águas limpas são uma alternativa de sol e praia em uma
região distante 600 km do litoral.
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►Saúde - a cidade como polo regional, uma das mais bem servidas e equipadas em saúde, atrai a população das cidades vizinhas para atendimento e tratamento.

►Social - são realizadas diversas ações culturais e sociais pela administração municipal que funcionam
como atrativos turísticos. Exemplos dessa política de turismo social é o Natal Iluminado, que oferece
aos turistas, gratuitamente, uma ampla programação de shows, exposições e eventos durante as festas natalinas.
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Nome do município:
Endereço
CEP
Prefeito
Telefone
Fax
Email
Site Oficial

BIRIGUI
Praça James Mellor
16.200-057
Cristiano Salmeiroo
18-3643-6000

www.birigui.sp.gov.br

A – Dados básicos e de Infraestrutura de apoio ao turismo
A.1 - Histórico

Birigui surgiu e cresceu a partr da Estrada de Ferro Noroeste, construída no início do século
passado. O povoado foi fundado em 7 de dezembro de 1911 pelo Senhor Nicolau da Silva Nunes,
um português de espírito empreendedor, natural da Freguesia de Moutamorta, Trás-os Montes.
O fundador manteve na futura cidade a denominação dada pelos trabalhadores da ferrovia
local. O nome Birigui teve origem na língua Tupi-Guarani, os índios usavam esta palavra como o
signifcado de 'mosca que sempre vem' para um minúsculo mosquito hematóffago que incomodava
a todos e era bastante freqüente na região.
Nicolau da Silva Nunes conheceu a região, atraído por um artgo de jornal, na primeira visita
se encantou com a exuberância e fertlidade das terras da região, principalmente das que
envolviam a chave de Birigui. Adquiriu, assim, 400 alqueires para si e seus representados, Antonio
Gonçalves Torres e Afonso Garcia Franco, e quando voltou para Sales de Oliveira, a cidade onde
morava, colocou os lotes à venda.
A visão futurista de Nicolau da Silva Nunes lhe revelava que aquelas forestas, a terra fértl e
as águas límpidas emanavam progresso. A única difculdade no seu empreendimento foi os seus
vizinhos, os índios Coroados. Para evitar que assustassem seus clientes ele usou de articios, pediu,
até que apagassem o rastro dos índios e passou a morar no local, em dois vagões para demonstrar
segurança.
Entretanto nem a hostlidade dos índios e nem a presença do pequeno mosquito
desencorajou os primeiros habitantes. Os primeiros moradores que acompanharam o fundador
foram os senhores Francisco Galindo Romero, Manoel Inácio, Francisco Galindo de Castro e sua
esposa, Dona Antonia Real Dias, primeira mulher a morar em Birigui.
ATENÇÂO: Quando houver mais de um item no atrativo/serviço a ser mencionado, favor duplicar o quadro matriz ou
suprimir se não possuir.
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A primeira casa foi erguida feita de taipa, na confuência das atuais Ruas Silvares e
Fundadores. Lucas Scarpin, Antonio Simões, Faustno Segura, Ricardo Del Nery, João Galo, França
Contel e Giuzeppe Fonzar foram alguns dos pioneiros.
Em 1.912, Birigui ganha mais um habitante, José Cordeiro, um tpico capitão bandeirante
que deixa Lençófis Paulista com sua expedição e se junta ao povoado. Manuel Bento da Cruz funda a
companhia de Terras, Madeiras e Colonização São Paulo, tendo como desbravadores Roberto Clark
e James Mellor.
Com o passar do tempo, a lavoura vai ocupando o que era mato. Vai surgindo o nosso ciclo
do café. Birigui alcança sua emancipação no dia 8 de Dezembro de 1.921, apenas dez anos apófs sua
fundação.
A.2 - Informações Básicas do Município*
Área*:
Densidade demográfica*
Taxa de urbanização*
IDHM (Índice de
Desenvolvimento
Humano Municipal)*
Nível de Atendimento Abastecimento de Água
(%)*
Nível de Atendimento –
Coleta de Lixo (%)*
Nível de Atendimento –
Esgoto Sanitário (%)*
População:
Localização:
Municípios limítrofes:

537 Km²
204,79 hab/Km²
97%

0,780
100% ( Marcos Albano - Secretário Ajunto água e esgoto)
100% (Marcos Carvalho - responsável pela coleta de lixo)
97,6%
119.536
Regioo Noroeste de Soo Paulo

Nordeste – Buritama;
Leste – Coroados;
Sudoeste – Bilac;
Oeste – Araçatuba.

Clima:
Tropical W
PIB
2.721.174,36
*Dados disponíveis na Fundação SEADE (http://www.seade.gov.br/)
A.3 - Acesso
Qual a distâncias (em km) para:
São Paulo (capital)
521
Outros centros regionais
01.Araçatuba
14 km
ATENÇÂO: Quando houver mais de um item no atrativo/serviço a ser mencionado, favor duplicar o quadro matriz ou
suprimir se não possuir.
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140 km
163 km
180 km

02. São José do Rio Preto
03.Presidente Prudente
04.Bauru

Quais as vias de acesso rodoviário (principais rodovias):
01
Marechal Rondon, Filho
02
Eng.º Gabriel Melhado Filho
03
Senador Teotônio Vilela.
A.3.1 - Transporte Rodoviário
Possui Rodoviária?
Nome:
Endereço
Site
Email
Telefone
Capacidade
Principais Linhas
Regulares (destinos)

Sim ( X) Não ( )
Terminal Rodoviário Pedro Sanches y Sanches
Av. Nove de Julho, Bairro Morumbi

(18)3634-4532
2.000 passageiros/dia
Reunidas Paulista, Prata, Itamaraty, Garcia, Brasil Sul, Mota, Guerino
Seiscentos.
Destinos: Soo Paulo, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Rio Grande do
Sul, Norte e Nordeste

A.3.2 - Aeroporto
Qual o aeroporto de grande porte mais
próximo?
E aeroporto regional?
Possui alguma Pista de pouso?
Qual a extensão? 2,120 x 35

Aeroporto Dario Guarita
Sim
Sim (X )

Não ( )

A.3.3 – Estrutura Portuária
Possui porto?
Tipo
Pier/Trapiche
Marina
Recebe passageiros em Cruzeiros/ Passeios
de barco?

Sim ( ) Não (
( ) Marítimo (
Sim (X ) Não (
Sim ( ) Não (
Sim (X ) Não (

)
) Fluvial ( ) lacustre
)
)
)

A.3.4 - Transporte Ferroviário
Possui Estação
Ferroviária de
Passageiros em uso?
Qual ?

Sim ( )

Não ( X)

ATENÇÂO: Quando houver mais de um item no atrativo/serviço a ser mencionado, favor duplicar o quadro matriz ou
suprimir se não possuir.
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Possui Estação
Sim ( X ) Não ( )
Ferroviária com outra
função atualmente?
Qual ? Funciona a Secretaria de Cultura e Turismo no local
A.4 – Outras Estruturas de Apoio
Apresenta as Estruturas de Apoio relacionadas abaixo no município?
Delegacia de Policia
Sim ( X ) Não ( )
Quantas? 4
Batalhão Policia Militar
Sim ( X) Não ( )
Quantos? 1
Corpo de Bombeiros
Sim ( X ) Não ( )
Quantos? 1
Guarda Municipal
Sim ( X ) Não ( )
Pronto Socorro
Sim ( X ) Não ( )
Quantos? 3
Abertos fim de semana? Sim (X) Não( )
Hospital
Sim ( X) Não ( )
Quantos? 2 (centro de saúde?) 1
Posto de Saúde
Sim ( X ) Não ( )
Quantos? 10
Farmácias/Drogarias
Sim ( X ) Não ( )
Quantas em plantão feriados e fins de
semana? 6
Shopping Center
Sim ( ) Não ( X )
Quantos?
Antiquário
Sim ( ) Não ( X )
Quantos?
Loja de Artesanato
Sim ( X ) Não ( )
Quantos? 1
Comércio Especializado
Sim ( X ) Não ( )
Produtos: Calçados Infantis, femininos,
(sapatos, semijóias, bordado,
tênis
cerâmica, flores etc)
Caixa Eletrônico – 24 horas
Sim (X) Não ( )
Quais? Itaú
Bancos
Sim ( X ) Não ( )
Casa de Câmbio
Sim ( ) Não (X )
Quantos?
Posto de Combustível
Sim ( X ) Não ( )
Quantos? 41
Cabeleireiro / Barbeiro
Sim ( X ) Não ( )
Quantos abertos aos sábados? Todos
Borracheiros
Sim ( X) Não ( )
Quantos? 10

B – Caracterização do Município em Turismo
B1 – Tipologia
O Município é uma Estância? Sim (
) Não ( X )
É um Município de Interesse Turístico? Sim (
) Não (

) Em processo ( X)

B2 – Fluxo
Qual o período de maior fluxo turístico no município? O Ano inteiro
Meses ou período:Meses ou período: Janeiro a Janeiro, com destaque para os meses de Junho,
Julho e Dezembro
Total de turistas (estimativa): 150.000 por ano
ATENÇÂO: Quando houver mais de um item no atrativo/serviço a ser mencionado, favor duplicar o quadro matriz ou
suprimir se não possuir.
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E porque este período?:
O ano todo em funçoo do turismo de negócios alavancados pelas lojas de fábricas, Junho e Julho as vendas
se intensifcam em funçoo do inverno e dezembro por ocasioo do Natal Iluminado.

B.3 - Órgão Oficial de Turismo
A prefeitura possui Secretaria de Turismo?
Sim ( X ) Não ( )
Se não informar abaixo o órgão responsável pelo Turismo no município.
Secretaria de Cultura e Turismo
Órgão Responsável pelo
Turismo
Elder Rodrigo Scanferla
Titular
Secretário
Cargo
Coordenadoria/ Diretoria/
Departamento de Turismo
Divisão
Teka Betine
Responsável
Praça Raul Cardoso, 300 – Jardim Pérola
Endereço
18 3638-2109
Telefone
turismo@birigui.sp.gov.br
Email
Site oficial de Turismo
A prefeitura possui profissionais formados em turismo?

Sim ( X )
Não ( )

Quantos Técnicos?
1
Quantos Bacharéis em
Turismo?

-

B.4 – Conselho Municipal de Turismo COMTUR
O município possui COMTUR (Conselho Municipal de Turismo?
Sim ( X )Não ( )
Nome do Presidente:
Teka Betine
Telefone(s):
18 99684-4011
E mail:
tekabetine@gmail.com / comturbirigui@gmail.com
Ocupação:
Coordenadora de Turismo
Período do mandato
2016-2018
B.6 – Economia do Turismo
Quanto representa economicamente a atividade turística no seu
município? (em %)
Quanto arrecada? (em R$)

0,175%
R$ 5.711.983,00

ATENÇÂO: Quando houver mais de um item no atrativo/serviço a ser mencionado, favor duplicar o quadro matriz ou
suprimir se não possuir.
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Quais as principais fontes de receita do município? (agricultura/
comércio/ indústria/transporte/ Fundo de participação/ turismo
etc)

E de empregos?

Comércio R$ 774.461.714,00
Serviços R$ 679.067.218,00
Indústria R$ 597.990.929,00
Agropecuária R$ 218.380.380,00
Fundo de Participaçoo dos
Municípios R$ 215.833.752,19
IComércio: 10.000
Serviços: 6.644
Indústria: 18.000
Agropecuária: Fixo: 166 / Temp:
3.620
Turismo: 2.292

B.7 – Planejamento
O município possui Plano Diretor de Turismo?
Qual a última versão? (mês/ano)

O município possui Plano de Marketing?
Qual a última versão? (mês/ano)
Quais as estratégias de promoção e divulgação do
município?
Quais as mídias utilizadas para divulgação dos
atrativos// eventos?

Sim ( ) Não (
)
Em andamento ( X)
Esse é o 1º.

Sim ( ) Não ( X )Em andamento (
Em desenvolvimento

)

Mídias Digitais / Impressas

C – Serviços e equipamentos turísticos (utilizar um por equipamento)
C.1 - Meios de Hospedagem
Nome

Múltipla Administração de Hotéis Eireli – EPP (Ibis Style)

Nº
CADASTUR
Endereço

26.081689.20.0001-0

Site

www.ibis.com

Email

h9613-re@accor.com

Rua Antonio Bersaneti nº 400

ATENÇÂO: Quando houver mais de um item no atrativo/serviço a ser mencionado, favor duplicar o quadro matriz ou
suprimir se não possuir.
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Telefone

(18) 3634-9200

Número de
empregados
fixos:
Número de
empregados
temporários
(média anual):

19

Número de
apartamentos:

86

Número de
Leitos:

121

Tipo de
hospedagem

( x ) Hotel

( ) Hotel Histórico

( )
Hostel/Albergue

( ) Cama e café

( ) Flat

( ) Pousada

( ) Resort

0

( ) Hotel
Fazenda
( ) Colônia de
Férias

( ) SPA

( ) Hospedagem
Conventual
(

) Outros

Qual(is)?

Nome

Hotel Birigui Palace LTDA - ME

Nº
CADASTUR
Endereço

26.012765.20.0001-2

Site

www.biriguipalace.com.br

Email

reservas@biriguipalace.com.br

Telefone

(18) 3642-3299

Número de
empregados
fixos:

18

PRAÇA DR. GAMA, 252

ATENÇÂO: Quando houver mais de um item no atrativo/serviço a ser mencionado, favor duplicar o quadro matriz ou
suprimir se não possuir.
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Número de
empregados
temporários
(média anual):

Não possui

Número de
apartamentos:

52

Número de
Leitos:

121

Tipo de
hospedagem

(x) Hotel
( )
Hostel/Albergue

( ) Hotel Histórico
( ) Cama e café

( ) Hotel
Fazenda
( ) Colonia de
Férias

( ) Resort

( ) Flat

( ) Pousada

( ) SPA

( ) Hospedagem
Conventual

(

) Outros

Qual(is)?

Nome

2.0 HOTEIS BIRIGUI LTDA (Pérola Verde Hotel)

Nº
CADASTUR
Endereço

26.065030.20.0001-0

Site

Não tem

Email

gerencia@perolaverdehotel.com.br

Telefone

(18) 3642-1010

Número de
empregados
fixos:

12

RUA SAUDADE, 700

ATENÇÂO: Quando houver mais de um item no atrativo/serviço a ser mencionado, favor duplicar o quadro matriz ou
suprimir se não possuir.
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Número de
empregados
temporários
(média anual):

0

Número de
apartamentos:

64

Número de
Leitos:

136

Tipo de
hospedagem

( x ) Hotel
( )
Hostel/Albergue

( ) Hotel Histórico
( ) Cama e café

( ) Hotel
Fazenda
( ) Colonia de
Férias

( ) Resort

( ) Flat

( ) Pousada

( ) SPA

( ) Hospedagem
Conventual
(

) Outros

Qual(is)?

Nome

Hotel Via Viagem

Nº
CADASTUR

Não Tem

Endereço

Avenida Henrique Fernandes, 84 - Parque São Vicente

Site

Não Tem

ATENÇÂO: Quando houver mais de um item no atrativo/serviço a ser mencionado, favor duplicar o quadro matriz ou
suprimir se não possuir.
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Email

viaviagemhotel@hotmail.com

Telefone

(18) 3641-5190

Número de
empregados
fixos:

9

Número de
empregados
temporários
(média anual):
Número de
apartamentos:

0

Número de
Leitos:

44

Tipo de
hospedagem

( x ) Hotel
( )
Hostel/Albergue

( ) Hotel Histórico
( ) Cama e café

( ) Resort

( ) Flat

( ) Pousada

34

( ) Hotel
Fazenda
( ) Colonia de
Férias
( ) SPA

( ) Hospedagem
Conventual
(

) Outros

Qual(is)?

Nome

Big Plaza Hotel

Nº CADASTUR

Não Tem

Endereço

R. Ribeiro de Barros, 121 - Centro, Birigui – SP

Site

www.bigplazahotel.com.br

Email

bigplazahotel@terra.com.br

Telefone

(18) 3642-3157

ATENÇÂO: Quando houver mais de um item no atrativo/serviço a ser mencionado, favor duplicar o quadro matriz ou
suprimir se não possuir.
10

GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DE TURISMO
COORDENADORIA DE TURISMO

Número de
empregados
fixos:

9

Número de
empregados
temporários
(média anual):

0

Número de
apartamentos:

60

Número de
Leitos:

118

Tipo de
hospedagem

( x ) Hotel
( )
Hostel/Albergue

( ) Hotel Histórico
( ) Cama e café

( ) Hotel
Fazenda
( ) Colonia de
Férias

( ) Resort

( ) Flat

( ) Pousada

( ) SPA

( ) Hospedagem
Conventual
(

) Outros

Qual(is)?

Nome

Hotel São Bento

Nº CADASTUR

Não Tem

Endereço

R. Osvaldo Cruz, 10 - Centro, Birigui – SP

Site

Não possui

Email

hotelsaobento1@hotmail.com

Telefone

(18)3644-0960

ATENÇÂO: Quando houver mais de um item no atrativo/serviço a ser mencionado, favor duplicar o quadro matriz ou
suprimir se não possuir.
11

GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DE TURISMO
COORDENADORIA DE TURISMO

Número de
empregados
fixos:

4

Número de
empregados
temporários
(média anual):

0

Número de
apartamentos:

39

Número de
Leitos:

70

Tipo de
hospedagem

( x ) Hotel
( )
Hostel/Albergue

( ) Hotel Histórico
( ) Cama e café

( ) Hotel
Fazenda
( ) Colonia de
Férias

( ) Resort

( ) Flat

( ) Pousada

( ) SPA

( ) Hospedagem
Conventual

(

) Outros

Qual(is)?

Nome

Flórida Hotel

Nº CADASTUR

Não Tem

Endereço

Rua Rui Barbosa, nº53 – Centro

Site

Não possui

Email

hotelflorida@hotmail.com

ATENÇÂO: Quando houver mais de um item no atrativo/serviço a ser mencionado, favor duplicar o quadro matriz ou
suprimir se não possuir.
12

GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DE TURISMO
COORDENADORIA DE TURISMO

Telefone

(18)3634-2849

Número de
empregados
fixos:

0

Número de
empregados
temporários
(média anual):

96

Número de
apartamentos:

18

Número de
Leitos:

29

Tipo de
hospedagem

( x ) Hotel
( )
Hostel/Albergue

( ) Hotel Histórico
( ) Cama e café

( ) Hotel
Fazenda
( ) Colonia de
Férias

( ) Resort

( ) Flat

( ) Pousada

( ) SPA

( ) Hospedagem
Conventual

(

) Outros

Qual(is)?

Nome

Pousada Tropicália

Nº CADASTUR

Não Tem

Endereço

Rua Barão do Rio Branco, nº22 – Centro

Site

Não possui

ATENÇÂO: Quando houver mais de um item no atrativo/serviço a ser mencionado, favor duplicar o quadro matriz ou
suprimir se não possuir.
13

GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DE TURISMO
COORDENADORIA DE TURISMO

Email

Não possui

Telefone

(18)3021-2593

Número de
empregados
fixos:

Dono e Esposa

Número de
empregados
temporários
(média anual):

0

Número de
apartamentos:

16

Número de
Leitos:

16

Tipo de
hospedagem

( ) Hotel
(x)
Hostel/Albergue

( ) Hotel Histórico
( x ) Cama e café

( ) Hotel
Fazenda
( ) Colonia de
Férias

( ) Resort

( ) Flat

( ) Pousada

( ) SPA

( ) Hospedagem
Conventual

(

) Outros

Qual(is)?

Nome

Pousada Rural Taquari

Nº CADASTUR

Não Tem

Endereço

Sítio São Roque s/n – Bairro Taquari

Site

Não possui

ATENÇÂO: Quando houver mais de um item no atrativo/serviço a ser mencionado, favor duplicar o quadro matriz ou
suprimir se não possuir.
14

GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DE TURISMO
COORDENADORIA DE TURISMO

Email

Não possui

Telefone

(18) 99704-0621

Número de
empregados
fixos:

2

Número de
empregados
temporários
(média anual):

144

Número de
apartamentos:

3

Número de
Leitos:

7

Tipo de
hospedagem

( ) Hotel
( ) Hostel/Albergue

( ) Hotel Histórico
( ) Cama e café

( ) Hotel
Fazenda
( ) Colonia de
Férias

( ) Resort

( ) Flat

( x ) Pousada

( ) SPA

( ) Hospedagem
Conventual

(

) Outros

Qual(is)?

Nome

Residencial Hotel Hospedaria

Nº CADASTUR

Não Tem

Endereço

Rua São José nº 609, Centro

Site

Não possui

Email

residencialhotel2017@outlook.com

ATENÇÂO: Quando houver mais de um item no atrativo/serviço a ser mencionado, favor duplicar o quadro matriz ou
suprimir se não possuir.
15

GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DE TURISMO
COORDENADORIA DE TURISMO

Telefone

(18) 3644-0475

Número de
empregados
fixos:
Número de
empregados
temporários
(média anual):

3 (família)

Número de
apartamentos:

13 Quartos e 1 apartamento

Número de
Leitos:

17

Tipo de
hospedagem

( ) Hotel
(x)
Hostel/Albergue

( ) Hotel Histórico
( x ) Cama e café

( ) Hotel
Fazenda
( ) Colonia de
Férias

( ) Resort

( ) Flat

( ) Pousada

( ) SPA

24

( ) Hospedagem
Conventual

(

) Outros

Qual(is)?

Nome

Espacial Pérola Motel

Nº CADASTUR

Não Tem

Endereço

Rodovia Teotônio Viella, km 1,5 Guatambu - Birigui

Site

www.espacialperolamotel.com.br

Email

contato@espacialmotel.com.br

ATENÇÂO: Quando houver mais de um item no atrativo/serviço a ser mencionado, favor duplicar o quadro matriz ou
suprimir se não possuir.
16

GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DE TURISMO
COORDENADORIA DE TURISMO

Telefone

(18) 3642-5011

Número de
empregados
fixos:

26

Número de
empregados
temporários
(média anual):
Número de
apartamentos:

0

Número de
Leitos:

53

Tipo de
hospedagem

( ) Hotel
( )
Hostel/Albergue

( ) Hotel Histórico
( ) Cama e café

( ) Hotel
Fazenda
( ) Colonia de
Férias

( ) Resort

( ) Flat

( ) Pousada

( ) SPA

53

( ) Hospedagem
Conventual

( X ) Outros

Qual(is)? MOTEL

Nome

Magnata Motel

Nº CADASTUR

Não Tem

Endereço

Estrada Municipal Francisco Contel, Lote2 – Estiva

Site

Não possui

Email

Não possui

ATENÇÂO: Quando houver mais de um item no atrativo/serviço a ser mencionado, favor duplicar o quadro matriz ou
suprimir se não possuir.
17

GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DE TURISMO
COORDENADORIA DE TURISMO

Telefone

(18) 3641-1477

Número de
empregados
fixos:

9

Número de
empregados
temporários
(média anual):

0

Número de
apartamentos:

28

Número de
Leitos:

28

Tipo de
hospedagem

( ) Hotel
( )
Hostel/Albergue

( ) Hotel Histórico
( ) Cama e café

( ) Hotel
Fazenda
( ) Colonia de
Férias

( ) Resort

( ) Flat

( ) Pousada

( ) SPA

( ) Hospedagem
Conventual

( X ) Outros

Qual(is)? MOTEL

Nome

Vênus Motel

Nº CADASTUR

Não Tem

Endereço

Rodovia Deputado Roberto Rollemberg Km 30, SP-461, Birigui

Site

Não possui

Email

Não possui

ATENÇÂO: Quando houver mais de um item no atrativo/serviço a ser mencionado, favor duplicar o quadro matriz ou
suprimir se não possuir.
18

GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DE TURISMO
COORDENADORIA DE TURISMO

Telefone

(18) 99601-7441

Número de
empregados
fixos:

Dono e Esposa

Número de
empregados
temporários
(média anual):

0

Número de
apartamentos:

18

Número de
Leitos:

18

Tipo de
hospedagem

( ) Hotel
( )
Hostel/Albergue

( ) Hotel Histórico
( ) Cama e café

( ) Hotel
Fazenda
( ) Colonia de
Férias

( ) Resort

( ) Flat

( ) Pousada

( ) SPA

( ) Hospedagem
Conventual

( X ) Outros

Qual(is)? MOTEL

Nome

Styllus Motel

Nº CADASTUR

Não Tem

Endereço
Site

Estrada Municipal Francisco Contel s/n, Residencial Atenas –
Birigui
Não possui

Email

styllusmotel30@gmail.com

ATENÇÂO: Quando houver mais de um item no atrativo/serviço a ser mencionado, favor duplicar o quadro matriz ou
suprimir se não possuir.
19

GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DE TURISMO
COORDENADORIA DE TURISMO

Telefone

(18) 99724-8496

Número de
empregados
fixos:

3

Número de
empregados
temporários
(média anual):

1

Número de
apartamentos:

16

Número de
Leitos:

16

Tipo de
hospedagem

( ) Hotel
( )
Hostel/Albergue

( ) Hotel Histórico
( ) Cama e café

( ) Hotel
Fazenda
( ) Colonia de
Férias

( ) Resort

( ) Flat

( ) Pousada

( ) SPA

( ) Hospedagem
Conventual

( X ) Outros

Qual(is)? MOTEL

ATENÇÂO: Quando houver mais de um item no atrativo/serviço a ser mencionado, favor duplicar o quadro matriz ou
suprimir se não possuir.
20

GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DE TURISMO
COORDENADORIA DE TURISMO

C.2 – Principais Bares e Restaurantes
Nome
Endereço
Site
Email
Telefone
Número de
empregados fixos:
Número de
empregados
temporários
(média anual):
Capacidade:
Principais Pratos
Decoração
diferenciada?
Tipo

ESQUINA DO CUPIM RESTAURANTE
Avenida Nove de Julho nº1145
Não possui
esquinadocupimbirigui@gmail.com
(18)3642 8183
7

(X) Bar

( ) Self Service/Kilo

( ) Doceria

( ) Sorveteria
( ) Cadeia
FastFood
( ) Outros

(x) Restaurante
( ) Cafeteria

( ) Quiosque
( ) Lanchonete

( ) Padaria
( ) Barraca de
praia

Nome
Endereço
Site
Email
Telefone
Número de
empregados fixos:
Número de
empregados
temporários (média
anual):
Capacidade:
Principais Pratos
Decoração
diferenciada?
Tipo
( ) Sorveteria
( ) Cadeia
FastFood
( X ) Outros

480

363 pessoas
Cupim na Telha
Não

Qual(is)?

CASA DO CUPIM GORDO
Rua Gonçalo Ibanhez nº1189
Não Tem
Não Tem
(18)36413345
1
384

40 pessoas
Cupim Casqueirado
Não
( ) Bar
(x )
Restaurante
( ) Cafeteria

( ) Self Service/Kilo
( ) Quiosque

( ) Doceria
( ) Padaria

( ) Lanchonete

( ) Barraca de praia

Qual(is)? Churrascaria

ATENÇÂO: Quando houver mais de um item no atrativo/serviço a ser mencionado, favor duplicar o quadro matriz ou
suprimir se não possuir.
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GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DE TURISMO
COORDENADORIA DE TURISMO

Nome
Endereço
Site
Email
Telefone
Número de
empregados fixos:
Número de
empregados
temporários (média
anual):
Capacidade:
Principais Pratos
Decoração
diferenciada?
Tipo
( ) Sorveteria
( ) Cadeia
FastFood
( X ) Outros

Nome
Endereço
Site
Email
Telefone
Número de
empregados fixos:
Número de
empregados
temporários (média
anual):
Capacidade:
Principais Pratos
Decoração
diferenciada?
Tipo
( ) Sorveteria
( ) Cadeia
FastFood
( X ) Outros

CHURRASCARIA QUERÊNCIA
Rua Nove de Julho nº645
Não possui
Não possui
(18) 3634 2626
19
Não possui

261 pessoas
Rodízio de carnes
Sim
( ) Bar
(x )
Restaurante
( ) Cafeteria

(X) Self Service/Kilo
( ) Quiosque

( ) Doceria
( ) Padaria

( ) Lanchonete

( ) Barraca de praia

Qual(is)? Churrascaria

APALOOSA´S CHURRASCARIA
Estrada Municipal BGI – 479
Não possui
Não possui
(18) 3642-3341
Não informado
Não informado

Não informado
Rodízio de Carnes
Não
( ) Bar
(X) Restaurante
( ) Cafeteria

(X ) Self Service/Kilo
( ) Quiosque
( ) Lanchonete

( ) Doceria
( ) Padaria
( ) Barraca de praia

Qual(is)? Churrascaria

ATENÇÂO: Quando houver mais de um item no atrativo/serviço a ser mencionado, favor duplicar o quadro matriz ou
suprimir se não possuir.
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GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DE TURISMO
COORDENADORIA DE TURISMO

Nome
Endereço
Site
Email
Telefone
Número de
empregados fixos:
Número de
empregados
temporários (média
anual):
Capacidade:
Principais Pratos
Decoração
diferenciada?
Tipo
( ) Sorveteria
( ) Cadeia
FastFood
(X) Outros

BARAO DO CUPIM
Rua Barão do Rio Branco nº 2037 – Novo Parque São Vicente
Não possui
Não possui
(18) 3021-1541
Não informado

Nome
Endereço
Site
Email
Telefone
Número de
empregados fixos:
Número de
empregados
temporários (média
anual):
Capacidade:
Principais Pratos
Decoração
diferenciada?
Tipo
( ) Sorveteria
( ) Cadeia
FastFood
( X ) Outros

ESPETAO DO ROBERTAO
R. José Masson, nº365 - Jardim Recanto dos Passaros
Não possui
Não possui
(18) 3634-2022
2

Não informado

Não informado
Cupim Casqueirado
Não
( ) Bar
(X) Restaurante
( ) Cafeteria

( ) Self Service/Kilo
( ) Quiosque
( ) Lanchonete

( ) Doceria
( ) Padaria
( ) Barraca de praia

Qual(is)? Churrascaria

8

158 pessoas
Espetos e Caldos
Não
( ) Bar
(X) Restaurante
( ) Cafeteria

( ) Self Service/Kilo
( ) Quiosque
( ) Lanchonete

( ) Doceria
( ) Padaria
( ) Barraca de praia

Qual(is)? Churrascaria

ATENÇÂO: Quando houver mais de um item no atrativo/serviço a ser mencionado, favor duplicar o quadro matriz ou
suprimir se não possuir.
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GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DE TURISMO
COORDENADORIA DE TURISMO

Nome
Endereço
Site
Email
Telefone
Número de
empregados fixos:
Número de
empregados
temporários (média
anual):
Capacidade:
Principais Pratos
Decoração
diferenciada?
Tipo
( ) Sorveteria
( ) Cadeia
FastFood
( ) Outros

HIBISCO
Rua Pedro Álvares Cabral nº443
Não possui
hibiscobirigui@hotmail.com
(18) 3638 4388
6

Nome
Endereço
Site
Email
Telefone
Número de
empregados fixos:
Número de
empregados
temporários (média
anual):
Capacidade:
Principais Pratos
Decoração
diferenciada?
Tipo
( ) Sorveteria
( ) Cadeia
FastFood
(X) Outros

VACA MOLE ESPETINHOS
Avenida Nove de Julho nº2284
Não possui
vacamole@bol.com.br
(18)36419650
6

Não possui

60 pessoas
Comida natural
Sim. Retrô
( ) Bar
(x ) Restaurante
( ) Cafeteria

( ) Self Service/Kilo
( ) Quiosque
( ) Lanchonete

( ) Doceria
( ) Padaria
( ) Barraca de praia

Qual(is)?

144

100 pessoas
Espetinhos e porções
Não
( ) Bar
( ) Restaurante
( ) Cafeteria

( ) Self Service/Kilo
( ) Quiosque
( ) Lanchonete

( ) Doceria
( ) Padaria
( ) Barraca de praia

Qual(is)? Petisqueria

ATENÇÂO: Quando houver mais de um item no atrativo/serviço a ser mencionado, favor duplicar o quadro matriz ou
suprimir se não possuir.
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GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DE TURISMO
COORDENADORIA DE TURISMO

Nome
Endereço
Site
Email
Telefone
Número de
empregados fixos:
Número de
empregados
temporários (média
anual):
Capacidade:
Principais Pratos
Decoração
diferenciada?
Tipo
( ) Sorveteria
( ) Cadeia
FastFood
(X) Outros

ESPETINHOS TAQUARI BAR E RESTAURANTE
Rua Tupi nº620
Não possui
espetinhotaquari@outlook.com
(18)3641 1290
2

Nome
Endereço
Site
Email
Telefone
Número de
empregados fixos:
Número de
empregados
temporários (média
anual):
Capacidade:
Principais Pratos
Decoração
diferenciada?
Tipo
( ) Sorveteria
( ) Cadeia
FastFood
( ) Outros

RESTAURANTE PORCO NO TACHO TAQUARI
Rua Um nº90
Não possui
Não possui
(18)99733 1156
3

48

174 pessoas
Espetinhos
Não
( ) Bar
(x ) Restaurante
( ) Cafeteria

( ) Self Service/Kilo
( ) Quiosque
( ) Lanchonete

( ) Doceria
( ) Padaria
( ) Barraca de praia

Qual(is)? Petisqueria

720

600 pessoas
Carne de porco
Sim. Rústica
( ) Bar
(x ) Restaurante
( ) Cafeteria

(x) Self Service/Kilo
( ) Quiosque
( ) Lanchonete

( ) Doceria
( ) Padaria
( ) Barraca de praia

Qual(is)?

ATENÇÂO: Quando houver mais de um item no atrativo/serviço a ser mencionado, favor duplicar o quadro matriz ou
suprimir se não possuir.
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GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DE TURISMO
COORDENADORIA DE TURISMO

Nome
Endereço
Site
Email
Telefone
Número de
empregados fixos:
Número de
empregados
temporários (média
anual):
Capacidade:
Principais Pratos
Decoração
diferenciada?
Tipo
( ) Sorveteria
( ) Cadeia
FastFood
( ) Outros

CASA MINEIRA
Rua Elias Antonio nº226, Bairro Jandaia
Não possui
restaurantecasamineira53@gmail.com
(18)3641 6026
4

Nome
Endereço
Site
Email
Telefone
Número de
empregados fixos:
Número de
empregados
temporários (média
anual):
Capacidade:
Principais Pratos
Decoração
diferenciada?
Tipo
( ) Sorveteria
( ) Cadeia FastFood
( ) Outros

SABOR DA CASA
Rua São Paulo nº623
restaurantesabordacasa.business.site
restaurantesabordacasa2014@hotmail.com
(18) 3644 3816
7

48

40 pessoas
Comida mineira
Não
( ) Bar
(x) Restaurante
( ) Cafeteria

(x) Self Service/Kilo
( ) Quiosque
( ) Lanchonete

( ) Doceria
( ) Padaria
( ) Barraca de praia

Qual(is)?

144

195 pessoas
Buffet Self Service
Não
( ) Bar
(x) Restaurante
( ) Cafeteria
Qual(is)?

(x) Self Service/Kilo
( ) Quiosque
( ) Lanchonete

( ) Doceria
( ) Padaria
( ) Barraca de praia

ATENÇÂO: Quando houver mais de um item no atrativo/serviço a ser mencionado, favor duplicar o quadro matriz ou
suprimir se não possuir.
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GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DE TURISMO
COORDENADORIA DE TURISMO

Nome
Endereço
Site
Email
Telefone
Número de
empregados fixos:
Número de
empregados
temporários (média
anual):
Capacidade:
Principais Pratos
Decoração
diferenciada?
Tipo
( ) Sorveteria
( ) Cadeia
FastFood
( ) Outros

Nome
Endereço
Site
Email
Telefone
Número de
empregados fixos:
Número de
empregados
temporários (média
anual):
Capacidade:
Principais Pratos
Decoração
diferenciada?
Tipo
( ) Sorveteria
( ) Cadeia
FastFood
( ) Outros

BELLO SABOR RESTAURANTE
Rua Nilo Peçanha nº498
www.restaurantebellsabor.com.br
bellosabor@yahoo.com.br
(18)3634 2377
5
48

100 pessoas
Feijoada, dobradinha, rabada
Sim
( ) Bar
(x )
Restaurante
( ) Cafeteria

(X) Self Service/Kilo
( ) Quiosque

( ) Doceria
( ) Padaria

( ) Lanchonete

( ) Barraca de praia

Qual(is)?

RESTAURANTE PORCADA
Rodovia Teotônio Vilela s/n
Não possui
restaurante.porcada@hotmail.com
(18) 3642 2874
14
190

280 pessoas
Picanha e lombo
Sim
( ) Bar
(x )
Restaurante
( ) Cafeteria

( ) Self Service/Kilo
( ) Quiosque

( ) Doceria
( ) Padaria

( ) Lanchonete

( ) Barraca de praia

Qual(is)?

ATENÇÂO: Quando houver mais de um item no atrativo/serviço a ser mencionado, favor duplicar o quadro matriz ou
suprimir se não possuir.
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GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DE TURISMO
COORDENADORIA DE TURISMO

Nome
Endereço
Site
Email
Telefone
Número de
empregados fixos:
Número de
empregados
temporários (média
anual):
Capacidade:
Principais Pratos
Decoração
diferenciada?
Tipo
( ) Sorveteria
( ) Cadeia
FastFood
( ) Outros

Nome
Endereço
Site
Email
Telefone
Número de
empregados fixos:
Número de
empregados
temporários (média
anual):
Capacidade:
Principais Pratos
Decoração
diferenciada?
Tipo
( ) Sorveteria
( ) Cadeia
FastFood
( ) Outros

CARLOS RESTAURANTE
Rua Barão do Rio Branco nº1872
Não possui
acarlosgoncalvesrestaurante@gmail.com
(18)36344372
2
Não possui

40 pessoas
Prato feito
Não possui decoração
( ) Bar
(x )
Restaurante
( ) Cafeteria

(X) Self Service/Kilo
( ) Quiosque

( ) Doceria
( ) Padaria

( ) Lanchonete

( ) Barraca de praia

Qual(is)?

RESTAURANTE FOGÃO A LENHA
Rua Siqueira Campos nº464
Não possui
fogaoalenhabirigui@gmail.com
(18) 36422493
6
Não possui

85 pessoas
Frango à passarinho
Não
( ) Bar
(x )
Restaurante
( ) Cafeteria

(X ) Self Service/Kilo
( ) Quiosque

( ) Doceria
( ) Padaria

( ) Lanchonete

( ) Barraca de praia

Qual(is)?

ATENÇÂO: Quando houver mais de um item no atrativo/serviço a ser mencionado, favor duplicar o quadro matriz ou
suprimir se não possuir.
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GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DE TURISMO
COORDENADORIA DE TURISMO

Nome
Endereço
Site
Email
Telefone
Número de
empregados fixos:
Número de
empregados
temporários (média
anual):
Capacidade:
Principais Pratos
Decoração
diferenciada?
Tipo
( ) Sorveteria
( ) Cadeia
FastFood
( ) Outros

Nome
Endereço
Site
Email
Telefone
Número de
empregados fixos:
Número de
empregados
temporários (média
anual):
Capacidade:
Principais Pratos
Decoração
diferenciada?
Tipo
( ) Sorveteria

FRANGALHO RESTAURANTE
Avenida Euclides Miragaia nº1354
Não possui
Não possui
(18) 36418883
5
96

32 pessoas
Fraudinha e frango atropelado
Não
( ) Bar
(x )
Restaurante
( ) Cafeteria

(X ) Self Service/Kilo
( ) Quiosque

( ) Doceria
( ) Padaria

( ) Lanchonete

( ) Barraca de praia

Qual(is)?

RESTAURANTE DONA CIDA
Avenida Vitória Régia nº2192
Não possui
restaurantedonacida@hotmail.com
(18)36444393
6
0

100 pessoas
Comida Caseira
Não
( ) Bar
(x )
Restaurante

( ) Self Service/Kilo
( ) Quiosque

( ) Doceria
( ) Padaria

ATENÇÂO: Quando houver mais de um item no atrativo/serviço a ser mencionado, favor duplicar o quadro matriz ou
suprimir se não possuir.
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GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DE TURISMO
COORDENADORIA DE TURISMO

( ) Cadeia
FastFood
( ) Outros

( ) Cafeteria

Nome
Endereço
Site
Email
Telefone
Número de
empregados fixos:
Número de
empregados
temporários (média
anual):
Capacidade:
Principais Pratos
Decoração
diferenciada?
Tipo
( ) Sorveteria

DOCE PECADO
Rua Siqueira Campos nº403
Não possui
docepeccado1994@gmail.com
(18)36413557
6

( ) Cadeia
FastFood
( ) Outros

Nome
Endereço
Site
Email
Telefone
Número de
empregados fixos:
Número de
empregados
temporários (média
anual):
Capacidade:
Principais Pratos
Decoração
diferenciada?
Tipo
( ) Sorveteria

( ) Lanchonete

( ) Barraca de praia

Qual(is)?

0

90 pessoas
Comida caseira
Não
( ) Bar
(x )
Restaurante
( ) Cafeteria

( X) Self Service/Kilo
( ) Quiosque

( ) Doceria
( ) Padaria

( ) Lanchonete

( ) Barraca de praia

Qual(is)?

BELISCÃO RESTAURANTE
Rua Ribeiro de Barros nº305
Não possui
restaurantebeliscao@hotmail.com
(18)3641 4920
Não quis responder.
0

120 pessoas
Yakisoba
Não
( ) Bar
(x )
Restaurante

( ) Self Service/Kilo
( ) Quiosque

( ) Doceria
( ) Padaria

ATENÇÂO: Quando houver mais de um item no atrativo/serviço a ser mencionado, favor duplicar o quadro matriz ou
suprimir se não possuir.
30

GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DE TURISMO
COORDENADORIA DE TURISMO

( ) Cadeia
FastFood
( ) Outros

( ) Cafeteria

Nome
Endereço
Site
Email
Telefone
Número de
empregados fixos:
Número de
empregados
temporários (média
anual):
Capacidade:
Principais Pratos
Decoração
diferenciada?
Tipo
( ) Sorveteria

TENDA ÁRABE
Rua Ângelo Stábile nº1791
Não possui
Não possui
(18) 3211-3940
7

( ) Cadeia
FastFood
( ) Outros

Nome
Endereço
Site
Email
Telefone
Número de
empregados fixos:
Número de
empregados
temporários (média
anual):
Capacidade:
Principais Pratos
Decoração
diferenciada?
Tipo
( ) Sorveteria

( ) Lanchonete

( ) Barraca de praia

Qual(is)?

240

142 pessoas
Comida árabe
Não
( ) Bar
(x )
Restaurante
( ) Cafeteria

( ) Self Service/Kilo
( ) Quiosque

( ) Doceria
( ) Padaria

( ) Lanchonete

( ) Barraca de praia

Qual(is)?

RESTAURANTE CARLITO
Rua Maestro Antônio Passareli, nº 968 – Centro
Não Tem
antonio@restaurantecarlito.com.br
(18) 3644-0539
8
Não Possui

240 pessoas
Pratos Variados
Não
( ) Bar
( ) Restaurante

( x ) Self Service/Kilo
( ) Quiosque

( ) Doceria
( ) Padaria

ATENÇÂO: Quando houver mais de um item no atrativo/serviço a ser mencionado, favor duplicar o quadro matriz ou
suprimir se não possuir.
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GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DE TURISMO
COORDENADORIA DE TURISMO

( ) Cadeia
FastFood
( ) Outros

( ) Cafeteria

( ) Lanchonete

Nome
Endereço
Site
Email
Telefone
Número de
empregados fixos:
Número de
empregados
temporários (média
anual):
Capacidade:
Principais Pratos
Decoração
diferenciada?
Tipo
( ) Sorveteria
( ) Cadeia
FastFood
( ) Outros

COMIDA DA VÓ
Av. Nove de Julho, nº 464 - Centro
Não Possui
comidadavobrg@hotmail.com
(18) 3644-4643
30

Nome
Endereço
Site
Email
Telefone
Número de
empregados fixos:
Número de
empregados
temporários (média
anual):
Capacidade:
Principais Pratos
Decoração
diferenciada?
Tipo
( ) Sorveteria
( ) Cadeia
FastFood

RESTAURANTE E PIZZARIA FLORENÇA
Rua Saudades, nº 796
Não possui
Não possui
(18) 3641-3791
23

( ) Barraca de praia

Qual(is)?

Não Possui

96 pessoas
Comida Caseira
Não
( ) Bar
( x ) Restaurante
( ) Cafeteria

( ) Self Service/Kilo
( ) Quiosque
( ) Lanchonete

( ) Doceria
( ) Padaria
( ) Barraca de praia

Qual(is)?

Não Possui

200 pessoas
Filé Parmegiana – Filé a Moda Recheado com Catupiry e Presunto
Não
( ) Bar
( x ) Restaurante
( ) Cafeteria

( ) Self Service/Kilo
( ) Quiosque
( ) Lanchonete

( ) Doceria
( ) Padaria
( ) Barraca de praia

ATENÇÂO: Quando houver mais de um item no atrativo/serviço a ser mencionado, favor duplicar o quadro matriz ou
suprimir se não possuir.
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GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DE TURISMO
COORDENADORIA DE TURISMO

( X) Outros

Qual(is)? Pizzaria

Nome
Endereço
Site
Email
Telefone
Número de
empregados fixos:
Número de
empregados
temporários (média
anual):
Capacidade:
Principais Pratos
Decoração
diferenciada?
Tipo
( ) Sorveteria
( ) Cadeia
FastFood
( ) Outros

RESTAURANTE BAIAO DE DOIS
Sem informação
Não Tem
Não Tem
Sem informação
Não informado

Nome
Endereço
Site
Email
Telefone
Número de
empregados fixos:
Número de
empregados
temporários (média
anual):
Capacidade:
Principais Pratos
Decoração
diferenciada?
Tipo
( ) Sorveteria
( ) Cadeia
FastFood
( ) Outros

RESTAURANTE BOA MESA
Rua Domingos Ura n°42
Não Tem
Não Tem
(18) 3641-6487
Não informado

Não informado

Não informado
Comida Nordestina
Não
( ) Bar
( x ) Restaurante
( ) Cafeteria

( ) Self Service/Kilo
( ) Quiosque
( ) Lanchonete

( ) Doceria
( ) Padaria
( ) Barraca de praia

Qual(is)?

Não informado

Não informado
Comida Caseira
Não
( ) Bar
( x ) Restaurante
( ) Cafeteria

( ) Self Service/Kilo
( ) Quiosque
( ) Lanchonete

( ) Doceria
( ) Padaria
( ) Barraca de praia

Qual(is)?

ATENÇÂO: Quando houver mais de um item no atrativo/serviço a ser mencionado, favor duplicar o quadro matriz ou
suprimir se não possuir.
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GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DE TURISMO
COORDENADORIA DE TURISMO

Nome
Endereço
Site
Email
Telefone
Número de
empregados fixos:
Número de
empregados
temporários (média
anual):
Capacidade:
Principais Pratos
Decoração
diferenciada?
Tipo
( ) Sorveteria
( ) Cadeia
FastFood
( ) Outros

Nome
Endereço
Site
Email
Telefone
Número de
empregados fixos:
Número de
empregados
temporários (média
anual):
Capacidade:
Principais Pratos
Decoração
diferenciada?
Tipo
( ) Sorveteria

PADARIA E RESTAURANTE VÓ MAPHALDA
Rua Saudades nº764
Não Possui
vomaphalda@hotmail.com
(18)36448730
12
0

150 pessoas
Filé Parmegiana
Sim. Retrô
( ) Bar
(x )
Restaurante
( ) Cafeteria

( ) Self Service/Kilo
( ) Quiosque

( ) Doceria
( ) Padaria

( ) Lanchonete

( ) Barraca de praia

Qual(is)?

YAK SUSHI BAR E RESTAURANTE
Av. Euclides Miragaia, 992 - Vila Pontes
Não possui
Não possui
(18) 3641-2952
Não informado
Não informado

Não informado
Sushis
Não
(X) Bar
(x )
Restaurante

( ) Self Service/Kilo
( ) Quiosque

( ) Doceria
( ) Padaria

ATENÇÂO: Quando houver mais de um item no atrativo/serviço a ser mencionado, favor duplicar o quadro matriz ou
suprimir se não possuir.
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GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DE TURISMO
COORDENADORIA DE TURISMO

( ) Cadeia
FastFood
( ) Outros

( ) Cafeteria

( ) Lanchonete

Nome
Endereço
Site
Email
Telefone
Número de
empregados fixos:
Número de
empregados
temporários (média
anual):
Capacidade:
Principais Pratos
Decoração
diferenciada?
Tipo
( ) Sorveteria
( ) Cadeia
FastFood
( ) Outros

DAIZO SUSHI BAR
Rua Barão do Rio Branco nº1288
Não possui
ideriha@hotmail.com
(18)3642-1001
10

Nome
Endereço
Site
Email
Telefone
Número de
empregados fixos:
Número de
empregados
temporários (média
anual):
Capacidade:
Principais Pratos
Decoração
diferenciada?
Tipo
( ) Sorveteria
( ) Cadeia
FastFood

SARAU MUSIC BAR
Rua Minoro Yossino nº 130
Não possui
Não possui

( ) Barraca de praia

Qual(is)?

0

Não informado
Comida japonesa
Não
( x ) Bar
( ) Restaurante
( ) Cafeteria

( ) Self Service/Kilo
( ) Quiosque
( ) Lanchonete

( ) Doceria
( ) Padaria
( ) Barraca de praia

Qual(is)?

12
0

800 pessoas
Diversos
Não
( x ) Bar
( ) Restaurante
( ) Cafeteria

( ) Self Service/Kilo
( ) Quiosque
( ) Lanchonete

( ) Doceria
( ) Padaria
( ) Barraca de praia

ATENÇÂO: Quando houver mais de um item no atrativo/serviço a ser mencionado, favor duplicar o quadro matriz ou
suprimir se não possuir.
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GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DE TURISMO
COORDENADORIA DE TURISMO

(

) Outros

Qual(is)?

Nome
Endereço
Site
Email
Telefone
Número de
empregados fixos:
Número de
empregados
temporários (média
anual):
Capacidade:
Principais Pratos
Decoração
diferenciada?
Tipo
( ) Sorveteria
( ) Cadeia
FastFood
( ) Outros

ANDERSON ESFIHARIA
Conselheiro Antônio Prado, nº159 - Centro
Não possui
andersonesfiharia@gmail.com
(18) 36419430
10

Nome
Endereço
Site
Email
Telefone
Número de
empregados fixos:
Número de
empregados
temporários (média
anual):
Capacidade:
Principais Pratos
Decoração
diferenciada?
Tipo
( ) Sorveteria
( ) Cadeia
FastFood

BAR BARÃO
Rua Barão do Rio Branco, nº 734 - Centro
www.barbaraobirigui.com.br
Não possui
(18) 3642 8709
Não quis dar informação.

Não Possui

60 pessoas
Esfihas e panquecas
Não
(x ) Bar
( ) Restaurante
( ) Cafeteria

( ) Self Service/Kilo
( ) Quiosque
( ) Lanchonete

( ) Doceria
( ) Padaria
( ) Barraca de praia

Qual(is)?

_____

169 pessoas
Rodízio de Massas
Não
( x ) Bar
( ) Restaurante
( ) Cafeteria

( ) Self Service/Kilo
( ) Quiosque
( ) Lanchonete

( ) Doceria
( ) Padaria
( ) Barraca de praia

ATENÇÂO: Quando houver mais de um item no atrativo/serviço a ser mencionado, favor duplicar o quadro matriz ou
suprimir se não possuir.
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GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DE TURISMO
COORDENADORIA DE TURISMO

(

) Outros

Qual(is)?

Nome
Endereço
Site
Email
Telefone
Número de
empregados fixos:
Número de
empregados
temporários (média
anual):
Capacidade:
Principais Pratos
Decoração
diferenciada?
Tipo
( ) Sorveteria
( ) Cadeia
FastFood
( ) Outros

BORA BORA BAR
Av. João Cernach, 1927 – Jardim Nossa Senhora de Fátima
Não possui
Não possui
(18) 3642 0112
Não quis dar informações

Nome
Endereço
Site
Email
Telefone
Número de
empregados fixos:
Número de
empregados
temporários (média
anual):
Capacidade:
Principais Pratos
Decoração
diferenciada?
Tipo
( ) Sorveteria

BOTECO DA FRAN
Praça Raul Cardoso nº164
Não possui
Não possui
(18) 3638-4351
8

Não informado

Não informado
Porções
Não
(x ) Bar
( ) Restaurante
( ) Cafeteria

( ) Self Service/Kilo
( ) Quiosque
( ) Lanchonete

( ) Doceria
( ) Padaria
( ) Barraca de praia

Qual(is)?

144

170 pessoas
Batata da Fran
Não
(x ) Bar
( ) Restaurante

( ) Self Service/Kilo
( ) Quiosque

( ) Doceria
( ) Padaria

ATENÇÂO: Quando houver mais de um item no atrativo/serviço a ser mencionado, favor duplicar o quadro matriz ou
suprimir se não possuir.
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GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DE TURISMO
COORDENADORIA DE TURISMO

( ) Cadeia
FastFood
( ) Outros

( ) Cafeteria

( ) Lanchonete

Nome
Endereço
Site
Email
Telefone
Número de
empregados fixos:
Número de
empregados
temporários (média
anual):
Capacidade:
Principais Pratos
Decoração
diferenciada?
Tipo
( ) Sorveteria
( ) Cadeia
FastFood
( ) Outros

BAVIERA BIER
R. Maria Dolores Nunes, 1017 - Vila Silvares
Não possui
Não possui
Sem informação
Sem informação

Nome
Endereço
Site
Email
Telefone
Número de
empregados fixos:
Número de
empregados
temporários (média
anual):
Capacidade:
Principais Pratos
Decoração
diferenciada?
Tipo
( ) Sorveteria

BAR E LANCHONETE BANDEIRANTE
Rua João Galo, 266 - Centro
Não possui
Não possui
(18) 3642-3651
Não informado

( ) Barraca de praia

Qual(is)?

Sem informação

Sem informação
Cerveja e Comida de Boteco
Não
(x ) Bar
( ) Restaurante
( ) Cafeteria

( ) Self Service/Kilo
( ) Quiosque
( ) Lanchonete

( ) Doceria
( ) Padaria
( ) Barraca de praia

Qual(is)?

Não informado

Não informado
Lanches
Não
( X ) Bar
( ) Restaurante

( ) Self Service/Kilo
( ) Quiosque

( ) Doceria
( ) Padaria

ATENÇÂO: Quando houver mais de um item no atrativo/serviço a ser mencionado, favor duplicar o quadro matriz ou
suprimir se não possuir.
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GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DE TURISMO
COORDENADORIA DE TURISMO

( ) Cadeia
FastFood
( ) Outros

( ) Cafeteria

( X ) Lanchonete

Nome
Endereço
Site
Email
Telefone
Número de
empregados fixos:
Número de
empregados
temporários (média
anual):
Capacidade:
Principais Pratos
Decoração
diferenciada?
Tipo
( ) Sorveteria
( ) Cadeia
FastFood
( x ) Outros

SABOR DAS ARÁBIAS ESFIHARIA
Rua São Jose
Não possui
Não possui
Sem informação
Não informado

Nome
Endereço
Site
Email
Telefone
Número de
empregados fixos:
Número de
empregados
temporários (média
anual):
Capacidade:
Principais Pratos
Decoração
diferenciada?
Tipo

MISTER KIM
Rua Barão do Rio Branco nº1521
www.misterkim.com.br
Não Possui
(18)3643 0752
8

( ) Barraca de praia

Qual(is)?

Não informado

Não informado
Esfihas
Não
( ) Bar
( ) Restaurante
( ) Cafeteria

( ) Self Service/Kilo
( ) Quiosque
( ) Lanchonete

( ) Doceria
( ) Padaria
( ) Barraca de praia

Qual(is)? Esfiharia

48

Não informado
Yakisoba
Não
( ) Bar

( ) Self Service/Kilo

( ) Doceria

ATENÇÂO: Quando houver mais de um item no atrativo/serviço a ser mencionado, favor duplicar o quadro matriz ou
suprimir se não possuir.
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GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DE TURISMO
COORDENADORIA DE TURISMO

( ) Sorveteria
( ) Cadeia
FastFood
(X ) Outros

( ) Restaurante
( ) Cafeteria

( ) Quiosque
( ) Lanchonete

Nome
Endereço
Site
Email
Telefone
Número de
empregados fixos:
Número de
empregados
temporários (média
anual):
Capacidade:
Principais Pratos
Decoração
diferenciada?
Tipo
( ) Sorveteria
( ) Cadeia
FastFood
( X) Outros

YASUSHI ORIENTAL DELIVERY
Rua Nove De Julho nº655
www.yasushi.com.br
jairo@yasushi.com.br
(18)3638 7000
2

Nome
Endereço
Site
Email
Telefone
Número de
empregados fixos:
Número de
empregados
temporários (média
anual):
Capacidade:
Principais Pratos
Decoração
diferenciada?

VOVÓ KEL
Rua São José nº473
www.vovokel.com.br
Não possui
(18) 3213-0199
0

( ) Padaria
( ) Barraca de praia

Qual(is)? DELIVERY

48

Não informado
Sushi, Yakisoba
Sim. Oriental
( ) Bar
( ) Restaurante
( ) Cafeteria

( ) Self Service/Kilo
( ) Quiosque
( ) Lanchonete

( ) Doceria
( ) Padaria
( ) Barraca de praia

Qual(is)? DELIVERY

96

25 pessoas
Salgadinhos Fritos
Não

ATENÇÂO: Quando houver mais de um item no atrativo/serviço a ser mencionado, favor duplicar o quadro matriz ou
suprimir se não possuir.
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GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DE TURISMO
COORDENADORIA DE TURISMO

Tipo
( ) Sorveteria
( ) Cadeia
FastFood
( ) Outros

( ) Bar
( x ) Restaurante
( ) Cafeteria

( ) Self Service/Kilo
( ) Quiosque
( x) Lanchonete

Nome
Endereço
Site
Email
Telefone
Número de
empregados fixos:
Número de
empregados
temporários (média
anual):
Capacidade:
Principais Pratos
Decoração
diferenciada?
Tipo
( ) Sorveteria
( ) Cadeia
FastFood
( ) Outros

TICO’S BURGUER
Av. São Francisco, nº 17 – Jardim Pérola
www.ticosburguer.com.br
contato@ticosburguer.com.br
(18) 3644 4116
Não quis dar informações

Nome
Endereço
Site
Email
Telefone
Número de
empregados fixos:
Número de
empregados
temporários (média
anual):
Capacidade:
Principais Pratos

STOWAWAY
Av. São Francisco, 622 - Jardim Perola
Não possui
Não possui
(18) 99665-0025
Não informado

( ) Doceria
( ) Padaria
( ) Barraca de praia

Qual(is)?

Não informado

Não informado
Lanches
Não
(x ) Bar
( ) Restaurante
( ) Cafeteria

( ) Self Service/Kilo
( ) Quiosque
( ) Lanchonete

( ) Doceria
( ) Padaria
( ) Barraca de praia

Qual(is)?

Não informado

Não informado
Lanches

ATENÇÂO: Quando houver mais de um item no atrativo/serviço a ser mencionado, favor duplicar o quadro matriz ou
suprimir se não possuir.
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GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DE TURISMO
COORDENADORIA DE TURISMO

Decoração
diferenciada?
Tipo
( ) Sorveteria
( ) Cadeia
FastFood
( X ) Outros

Não

Nome
Endereço
Site
Email
Telefone
Número de
empregados fixos:
Número de
empregados
temporários (média
anual):
Capacidade:
Principais Pratos
Decoração
diferenciada?
Tipo
( ) Sorveteria
( ) Cadeia
FastFood
( X ) Outros

DOM FABRICE HAMBURGUERIA
Centro
Não possui
Não possui
(18) 3634-1983
Não informado

Nome
Endereço
Site
Email
Telefone
Número de
empregados fixos:
Número de
empregados
temporários (média
anual):
Capacidade:
Principais Pratos
Decoração
diferenciada?

COMI NA KOMBI
R. Ribeiro de Barros, 354-436
Não possui
Não possui
Sem informação
Não informado

( ) Bar
( ) Restaurante
( ) Cafeteria

( ) Self Service/Kilo
( ) Quiosque
( ) Lanchonete

( ) Doceria
( ) Padaria
( ) Barraca de praia

Qual(is)? Hamburgueria

Não informado

Não informado
Lanches
Não
( ) Bar
( ) Restaurante
( ) Cafeteria

( ) Self Service/Kilo
( ) Quiosque
( ) Lanchonete

( ) Doceria
( ) Padaria
( ) Barraca de praia

Qual(is)? Hamburgueria

Não informado

Não informado
Lanches
Não

ATENÇÂO: Quando houver mais de um item no atrativo/serviço a ser mencionado, favor duplicar o quadro matriz ou
suprimir se não possuir.
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GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DE TURISMO
COORDENADORIA DE TURISMO

Tipo
( ) Sorveteria
( ) Cadeia
FastFood
( X ) Outros

( ) Bar
( ) Restaurante
( ) Cafeteria

( ) Self Service/Kilo
( ) Quiosque
( ) Lanchonete

( ) Doceria
( ) Padaria
( ) Barraca de praia

Nome
Endereço
Site
Email
Telefone
Número de
empregados fixos:
Número de
empregados
temporários (média
anual):
Capacidade:
Principais Pratos
Decoração
diferenciada?
Tipo
( ) Sorveteria
( ) Cadeia
FastFood
( X ) Outros

HANGAR FOOD PARK
Parque Res. America
Não possui
Não possui
Sem informação
Não informado

Nome
Endereço
Site
Email
Telefone
Número de
empregados fixos:
Número de
empregados
temporários (média
anual):
Capacidade:
Principais Pratos
Decoração
diferenciada?

VIELA PARIS
Rua Yassuo Yamane,, 190 - Res. Cristo Redentor
Não possui
Não possui
(18) 99742-2411
Não informado

Qual(is)? Hamburgueria

Não informado

Não informado
Diversos
Não
( ) Bar
( ) Restaurante
( ) Cafeteria

( ) Self Service/Kilo
( ) Quiosque
( ) Lanchonete

( ) Doceria
( ) Padaria
( ) Barraca de praia

Qual(is)? Food Park

Não informado

Não informado
Diversos
Não

ATENÇÂO: Quando houver mais de um item no atrativo/serviço a ser mencionado, favor duplicar o quadro matriz ou
suprimir se não possuir.
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Tipo
( ) Sorveteria
( ) Cadeia
FastFood
( X ) Outros

( ) Bar
( ) Restaurante
( ) Cafeteria

( ) Self Service/Kilo
( ) Quiosque
( ) Lanchonete

( ) Doceria
( ) Padaria
( ) Barraca de praia

Nome
Endereço
Site
Email
Telefone
Número de
empregados fixos:
Número de
empregados
temporários (média
anual):
Capacidade:
Principais Pratos
Decoração
diferenciada?
Tipo
( ) Sorveteria
( ) Cadeia
FastFood
( X ) Outros

FOOD PARK MIRAGAIA
Av. Euclides Miragaia, 2686-2712 - Jardim Jussara
Não possui
Não possui
Sem informação
Não informado

Nome
Endereço
Site
Email
Telefone
Número de
empregados fixos:
Número de
empregados
temporários (média
anual):
Capacidade:
Principais Pratos
Decoração
diferenciada?

MAMMA MIA
R. Nicolau da Silva Nunes, 257 - Jardim Popi
Não possui
Não possui
(18) 3642-3207
Não informado

Qual(is)? Food Park

Não informado

Não informado
Diversos
Não
( ) Bar
( ) Restaurante
( ) Cafeteria

( ) Self Service/Kilo
( ) Quiosque
( ) Lanchonete

( ) Doceria
( ) Padaria
( ) Barraca de praia

Qual(is)? Food Park

Não informado

Não informado
Pizzas
Não

ATENÇÂO: Quando houver mais de um item no atrativo/serviço a ser mencionado, favor duplicar o quadro matriz ou
suprimir se não possuir.
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Tipo
( ) Sorveteria
( ) Cadeia
FastFood
( X ) Outros

( ) Bar
( ) Restaurante
( ) Cafeteria

( ) Self Service/Kilo
( ) Quiosque
( ) Lanchonete

( ) Doceria
( ) Padaria
( ) Barraca de praia

Nome
Endereço
Site
Email
Telefone
Número de
empregados fixos:
Número de
empregados
temporários (média
anual):
Capacidade:
Principais Pratos
Decoração
diferenciada?
Tipo
( ) Sorveteria
( ) Cadeia
FastFood
( X ) Outros

RESTAURANTE E PIZZARIA SANTA HELENA
Av. Euclides Miragaia, 1619 - Vila Guarujá
Não possui
Não possui
(18) 3641-5634
Não informado

Nome
Endereço
Site
Email
Telefone
Número de
empregados fixos:
Número de
empregados
temporários (média
anual):
Capacidade:
Principais Pratos
Decoração
diferenciada?

PIZZARIA ZANINI
Av. Nove de Julho, 2510 - Novo Jardim Stabile
Não possui
Não possui
(18) 3641-2828
Não informado

Qual(is)? Pizzaria

Não informado

Não informado
Pizzas
Não
( ) Bar
(X) Restaurante
( ) Cafeteria

( ) Self Service/Kilo
( ) Quiosque
( ) Lanchonete

( ) Doceria
( ) Padaria
( ) Barraca de praia

Qual(is)? Pizzaria

Não informado

Não informado
Pizzas
Não

ATENÇÂO: Quando houver mais de um item no atrativo/serviço a ser mencionado, favor duplicar o quadro matriz ou
suprimir se não possuir.
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Tipo
( ) Sorveteria
( ) Cadeia
FastFood
( X ) Outros

( ) Bar
( ) Restaurante
( ) Cafeteria

( ) Self Service/Kilo
( ) Quiosque
( ) Lanchonete

Nome
Endereço
Site
Email
Telefone
Número de
empregados fixos:
Número de
empregados
temporários (média
anual):
Capacidade:
Principais Pratos
Decoração
diferenciada?
Tipo
( ) Sorveteria
( ) Cadeia
FastFood
( X ) Outros

VILA CAPRI
Rod. Sen. Teotônio Vilela, 105 – Alvorada
Não possui
Não possui
(18) 98165-1218
Não informado

Nome
Endereço
Site
Email
Telefone
Número de
empregados fixos:
Número de
empregados
temporários (média
anual):
Capacidade:
Principais Pratos

TORINO PIZZARIA DELIVERY
R. José Fioroto, 722 - Jardim Perola
Não possui
Não possui
(18) 3634-1227
Não informado

( ) Doceria
( ) Padaria
( ) Barraca de praia

Qual(is)? Pizzaria

Não informado

Não informado
Pizzas
Não
( ) Bar
( ) Restaurante
( ) Cafeteria

( ) Self Service/Kilo
( ) Quiosque
( ) Lanchonete

( ) Doceria
( ) Padaria
( ) Barraca de praia

Qual(is)? Pizzaria

Não informado

Não informado
Pizzas

ATENÇÂO: Quando houver mais de um item no atrativo/serviço a ser mencionado, favor duplicar o quadro matriz ou
suprimir se não possuir.
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Decoração
diferenciada?
Tipo
( ) Sorveteria
( ) Cadeia
FastFood
( X ) Outros

Não

Nome
Endereço
Site
Email
Telefone
Número de
empregados fixos:
Número de
empregados
temporários (média
anual):
Capacidade:
Principais Pratos
Decoração
diferenciada?
Tipo
( ) Sorveteria
( ) Cadeia
FastFood
( X ) Outros

ESQUINA DA PIZZA
Av. São Francisco, 268 - Jardim Perola
Não possui
Não possui
Sem informação
Não informado

Nome
Endereço
Site
Email
Telefone
Número de
empregados fixos:
Número de
empregados
temporários (média
anual):
Capacidade:
Principais Pratos

LA BELLA PIZZARIA
Rua Nilo Peçanha nº399
Não possui
Não possui
(18)3644 5571
3

( ) Bar
( ) Restaurante
( ) Cafeteria

( ) Self Service/Kilo
( ) Quiosque
( ) Lanchonete

( ) Doceria
( ) Padaria
( ) Barraca de praia

Qual(is)? Pizzaria

Não informado

Não informado
Pizzas
Não
( ) Bar
( ) Restaurante
( ) Cafeteria

( ) Self Service/Kilo
( ) Quiosque
( ) Lanchonete

( ) Doceria
( ) Padaria
( ) Barraca de praia

Qual(is)? Pizzaria

48

35 pessoas
Pizza La Bella

ATENÇÂO: Quando houver mais de um item no atrativo/serviço a ser mencionado, favor duplicar o quadro matriz ou
suprimir se não possuir.
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Decoração
diferenciada?
Tipo
( ) Sorveteria
( ) Cadeia
FastFood
(X) Outros

Não

Nome
Endereço
Site
Email
Telefone
Número de
empregados fixos:
Número de
empregados
temporários (média
anual):
Capacidade:
Principais Pratos
Decoração
diferenciada?
Tipo
( ) Sorveteria
( ) Cadeia
FastFood
( X ) Outros

PIZZARIA REINER
R. Aurora, 1820 - Vila Staff
www.reinerpizzaria.com.br
Não possui
(18) 3642-1679
Não informado

Nome
Endereço
Site
Email
Telefone
Número de
empregados fixos:
Número de
empregados
temporários (média
anual):
Capacidade:
Principais Pratos

SUBWAY
Rua São José nº 387
www.subway.com.br
Não Possui
(18)34018533
4

( ) Bar
( ) Restaurante
( ) Cafeteria

( ) Self Service/Kilo
( ) Quiosque
( ) Lanchonete

( ) Doceria
( ) Padaria
( ) Barraca de praia

Qual(is)? Pizzaria

Não informado

Não informado
Pizzas
Não
( ) Bar
( ) Restaurante
( ) Cafeteria

( ) Self Service/Kilo
( ) Quiosque
( ) Lanchonete

( ) Doceria
( ) Padaria
( ) Barraca de praia

Qual(is)? Pizzaria

0

50 pessoas
Lanches

ATENÇÂO: Quando houver mais de um item no atrativo/serviço a ser mencionado, favor duplicar o quadro matriz ou
suprimir se não possuir.
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Decoração
diferenciada?
Tipo
( ) Sorveteria
( X ) Cadeia
FastFood
( ) Outros

Não

Nome
Endereço
Site
Email
Telefone
Número de
empregados fixos:
Número de
empregados
temporários (média
anual):
Capacidade:
Principais Pratos
Decoração
diferenciada?
Tipo
( ) Sorveteria
( x ) Cadeia
FastFood
( ) Outros

MC DONALD’S
Av. Nove de Julho, s/n
mcdonalds.com.br
sto.dbi@br.mcd.com
(18) 36341642
18

Nome
Endereço
Site
Email
Telefone
Número de
empregados fixos:
Número de
empregados
temporários (média
anual):
Capacidade:
Principais Pratos

MOSCOFFE MOSCOU & LIVRARIA
R. Barão do Rio Branco, 760 - Centro
Não possui
Não possui
(18) 3634-2160
Não informado

( ) Bar
( ) Restaurante
( ) Cafeteria

( ) Self Service/Kilo
( ) Quiosque
( ) Lanchonete

( ) Doceria
( ) Padaria
( ) Barraca de praia

Qual(is)?

Não Possui

72 pessoas
Big Mac
Não
( ) Bar
( ) Restaurante
( ) Cafeteria

( ) Self Service/Kilo
( ) Quiosque
( ) Lanchonete

( ) Doceria
( ) Padaria
( ) Barraca de praia

Qual(is)?

Não informado

Não informado
Café

ATENÇÂO: Quando houver mais de um item no atrativo/serviço a ser mencionado, favor duplicar o quadro matriz ou
suprimir se não possuir.
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Decoração
diferenciada?
Tipo
( ) Sorveteria
( ) Cadeia FastFood
( ) Outros

Não

Nome
Endereço
Site
Email
Telefone
Número de
empregados fixos:
Número de
empregados
temporários (média
anual):
Capacidade:
Principais Pratos
Decoração
diferenciada?
Tipo
( ) Sorveteria
( ) Cadeia FastFood
( ) Outros

SÁBIA ROSA FLOR & CAFÉ & DECOR
R. Francisco Galindo de Castro, 911 - Jardim Perola
Não possui
Não possui
(18) 3638-4542
8

( ) Bar
( ) Restaurante
(x) Cafeteria
Qual(is)?

( ) Self Service/Kilo
( ) Quiosque
( ) Lanchonete

( ) Doceria
( ) Padaria
( ) Barraca de praia

0

50 pessoas
Café
Não
( ) Bar
( ) Restaurante
(x) Cafeteria
Qual(is)?

( ) Self Service/Kilo
( ) Quiosque
( ) Lanchonete

( ) Doceria
( ) Padaria
( ) Barraca de praia

ATENÇÂO: Quando houver mais de um item no atrativo/serviço a ser mencionado, favor duplicar o quadro matriz ou
suprimir se não possuir.
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C.3 - Agência de Viagens e Receptivo
O município possui agências de viagens? Sim ( x ) Não (
Quantas? 5
E quantas fazem Receptivo?
Nenhuma

Responsável:

)

Endereço:

Travel Time Viagens e Turismo (Sergio Volpe e
Gislaine Costa)
Rua Barão do Rio Branco nº 1041

Bairro:

Centro

Município / Estado:

Birigui – São Paulo

CEP:

16.200.001

Telefones:

(18)3643-3810

Site

WWW.TRAVELTIME.COM.BR

E-mail:

TRAVELTIME@TRAVELTIME.COM.BR

Número de
empregados fixos:

7

Número de
empregados
temporários (média
anual):

0

Possui o
CADASTUR?

Sim (x )

Não ( )

Possui produtos
prontos (City
tour/roteiros etc)?

Sim ( )

Não ( X )

Quais?

ATENÇÂO: Quando houver mais de um item no atrativo/serviço a ser mencionado, favor duplicar o quadro matriz ou
suprimir se não possuir.
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Responsável:

Noroeste turismo – Fretamento e Excursões

Endereço:

Rua José Estrada, nº1627

Bairro:

Vila Izabel Marin

Município / Estado:

Birigui / São Paulo

CEP:

16.204-017

Telefones:

(18)3642-4969

Site

www.noroesteturismo.com.br

E-mail:

noroesteturismo@hotmail.com

Número de
empregados fixos:

6

Número de
empregados
temporários (média
anual):

0

Possui o
CADASTUR?

Sim (x )

Não ( )

Possui produtos
prontos (City
tour/roteiros etc)?
Quais?

Sim ( )

Não ( X )

ATENÇÂO: Quando houver mais de um item no atrativo/serviço a ser mencionado, favor duplicar o quadro matriz ou
suprimir se não possuir.
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Responsável:

CVC Viagens

Endereço:

Av. São Frasncisco, nº 238

Bairro:

Centro

Município / Estado:

Birigui/São Paulo

CEP:

16200-203

Telefones:

3211-2050

Site

www.cvc.com.br

E-mail:

lucassantana.8706@cvc.com.br

Número de
empregados fixos:

3

Número de
empregados
temporários (média
anual):

0

Possui o
CADASTUR?

Sim ( )

Não ( x )

Possui produtos
prontos (City
tour/roteiros etc)?

Sim ( )

Não ( X )

Quais?

ATENÇÂO: Quando houver mais de um item no atrativo/serviço a ser mencionado, favor duplicar o quadro matriz ou
suprimir se não possuir.
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Responsável:

Biritur Birigui Turismo

Endereço:

Av. Euclides Miragaia nº3100

Bairro:

Residencial Manoela

Município / Estado:

Birigui/São Paulo

CEP:

16204-143

Telefones:

(18)3641-6195

Site

www.biriturturismo.com.br

E-mail:

sac@biriturturismo.com.br

Número de
empregados fixos:

12

Número de
empregados
temporários (média
anual):

192

Possui o
CADASTUR?

Sim (x )

Não ( )

Possui produtos
prontos (City
tour/roteiros etc)?

Sim ( )

Não ( X )

Quais?

ATENÇÂO: Quando houver mais de um item no atrativo/serviço a ser mencionado, favor duplicar o quadro matriz ou
suprimir se não possuir.
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Responsável:

MV Tur

Endereço:

R. Saudades, 194

Bairro:

Centro

Município / Estado:

Birigui/São Paulo

CEP:

16200-005

Telefones:

(18) 3643-0183

Site

Não informado

E-mail:

Não informado

Número de
empregados fixos:

3

Número de
empregados
temporários (média
anual):

0

Possui o
CADASTUR?

Sim ( )

Não (X)

Possui produtos
prontos (City
tour/roteiros etc)?

Sim ( )

Não (X)

Quais?

ATENÇÂO: Quando houver mais de um item no atrativo/serviço a ser mencionado, favor duplicar o quadro matriz ou
suprimir se não possuir.
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C.4– Eventos
C.4.2 - Empresas Organizadoras / Promotoras de Eventos
Nome
CADASTUR
Endereço
Site
Email
Telefone
Número de
empregados
fixos:
Número de
empregados
temporários
(média anual):
Área de
atuação
Outros

Adriano Junior Montefusco – ME
26,077531,80,0001-7
Avenida Nelson Calixto, 783 – sala 1 – Novo Pq Soo Vicente
julianobilvendas@gmail.com
18 3642-3168
Noo informado
Noo informado

Organizaçoo e Promoçoo de Eventos

C.5 - Equipamentos de Recreação e Entretenimento
Apresenta os Equipamentos relacionados
abaixo no município?
Casa Noturna
Sim ( X ) Não ( )
Casa de espetáculo
Sim ( ) Não (x)
Teatro
Sim (X ) Não ( )
Cinema
Sim ( X) Não ( )
Centro de Tradições
Sim ( ) Não (X )
Planetário/Observatório
Sim ( ) Não ( X)
Jardim Zoológico
Sim ( ) Não (X )
Aquário
Sim ( ) Não (X )
Viveiro
Sim (X ) Não ( )
Pista de boliche
Sim ( ) Não (X )
Rampa para voo livre
Sim ( ) Não (X )

Quantos
4
2
1

4

ATENÇÂO: Quando houver mais de um item no atrativo/serviço a ser mencionado, favor duplicar o quadro matriz ou
suprimir se não possuir.
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Pesque Pague/ Pesque
Solte
Campo de Golfe
Piscinas
Estádio/Conjunto esportivo
Piscina Olímpica
Trail (moto - cross)
Kartódromo/Autodromo
Mirante
Clube Social
Outros. Quais?

Sim ( )

Não ( x )

Sim ( ) Não ( X)
Sim ( X) Não ( )
Sim (X ) Não ( )
Sim (x) Não ( )
Sim ( ) Não (X )
Sim (X ) Não ( )
Sim ( ) Não (X )
Sim ( X) Não ( )

Nome
Número de
empregados fixos:
Número de
empregados
temporários
(média anual):
Capacidade:
Segmento

Corina Pub Bar
9

Nome
Número de
empregados fixos:
Número de
empregados
temporários
(média anual):
Capacidade:
Segmento

Seo Manga
1

Nome
Número de
empregados fixos:

Portal do Forró
3

4
1
1
1
2

0

576
Casa Noturna

12

810
Casa Noturna

ATENÇÂO: Quando houver mais de um item no atrativo/serviço a ser mencionado, favor duplicar o quadro matriz ou
suprimir se não possuir.
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Número de
empregados
temporários
(média anual):
Capacidade:
Segmento

0

1200
Casa Noturna

Nome
Número de
empregados fixos:
Número de
empregados
temporários
(média anual):
Capacidade:
Segmento

Mr. White
0

Nome
Número de
empregados fixos:
Número de
empregados
temporários
(média anual):
Capacidade:
Segmento

Orquídeas Bearari
2

Nome
Número de
empregados fixos:
Número de
empregados
temporários
(média anual):
Capacidade:
Segmento

Seidi Mudas
1

17

454
Casa Noturna

0

30
Viveiro

0

Não informado
Viveiro

ATENÇÂO: Quando houver mais de um item no atrativo/serviço a ser mencionado, favor duplicar o quadro matriz ou
suprimir se não possuir.
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Nome
Número de
empregados fixos:
Número de
empregados
temporários
(média anual):
Capacidade:
Segmento

Fênix Plantas
4

Nome
Número de
empregados fixos:
Número de
empregados
temporários
(média anual):
Capacidade:
Segmento

Viveiro Eco Plantas
1

Nome
Número de
empregados fixos:
Número de
empregados
temporários
(média anual):
Capacidade:
Segmento

Cine Lúmine Galleria
2

Nome
Número de
empregados fixos:
Número de
empregados
temporários
(média anual):
Capacidade:
Segmento

Teatro SESI
Não informado

Nome

Teatro SESC

0

Não informado
Viveiro

0

20
Viveiro

2

150
Cinema

Não informado

210
Teatro

ATENÇÂO: Quando houver mais de um item no atrativo/serviço a ser mencionado, favor duplicar o quadro matriz ou
suprimir se não possuir.
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Número de
empregados fixos:
Número de
empregados
temporários
(média anual):
Capacidade:
Segmento

Não informado

Nome
Número de
empregados fixos:
Número de
empregados
temporários
(média anual):
Capacidade:
Segmento

Birigui Pérola Clube
2

Nome
Número de
empregados fixos:
Número de
empregados
temporários
(média anual):
Capacidade:
Segmento

SESI Birigui
Não informado

Nome
Número de
empregados fixos:
Número de
empregados
temporários
(média anual):
Capacidade:
Segmento

SESC Birigui
Não informado

Nome
Número de
empregados fixos:

Ginásio de Esportes Municipal “Gigante da Fátima”
2

Não informado

217
Teatro

2

Não informado
Piscina Semi Olímpica

Não informado

Não informado
Piscinas

Não informado

Não informado
Piscinas

ATENÇÂO: Quando houver mais de um item no atrativo/serviço a ser mencionado, favor duplicar o quadro matriz ou
suprimir se não possuir.
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Número de
empregados
temporários
(média anual):
Capacidade:
Segmento

0

Nome
Número de
empregados fixos:
Número de
empregados
temporários
(média anual):
Capacidade:
Segmento

Estádio Municipal Pedro Marin Berbel
4

Nome
Número de
empregados fixos:
Número de
empregados
temporários
(média anual):
Capacidade:
Segmento

Birigui Pérola Clube
15

Nome
Número de
empregados fixos:
Número de
empregados
temporários
(média anual):
Capacidade:
Segmento

SESC Birigui
100

Nome

Aeroclube de Birigui

Não informado
Piscinas/Piscina Olímpica

0

4000
Estádio

0

5000
Clube Social

0

Não informado
Clube Social

ATENÇÂO: Quando houver mais de um item no atrativo/serviço a ser mencionado, favor duplicar o quadro matriz ou
suprimir se não possuir.
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Número de
empregados fixos:
Número de
empregados
temporários
(média anual):
Capacidade:
Segmento

Não informado

Nome
Número de
empregados fixos:
Número de
empregados
temporários
(média anual):
Capacidade:
Segmento

Escola Robe de Paramotor
2

Nome
Número de
empregados fixos:
Número de
empregados
temporários
(média anual):
Capacidade:
Segmento

BTC Boatto Tiro e Caça
1

Nome
Número de
empregados fixos:
Número de
empregados
temporários
(média anual):
Capacidade:
Segmento

CBT Centro Biriguiense de Tênis
Não informado

Não informado

Não informado
Escola de Aviação

0

5
Escola de Aviação

10

300
Clube de Tiro

Não informado

Não informado
Clube de Tênis

ATENÇÂO: Quando houver mais de um item no atrativo/serviço a ser mencionado, favor duplicar o quadro matriz ou
suprimir se não possuir.
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Nome
Número de
empregados fixos:
Número de
empregados
temporários
(média anual):
Capacidade:
Segmento

Clube da Ferrugem
0

Nome
Número de
empregados fixos:
Número de
empregados
temporários
(média anual):
Capacidade:
Segmento

Kartódromo Internacional de Birigui
Não informado

Nome
Número de
empregados fixos:
Número de
empregados
temporários
(média anual):
Capacidade:
Segmento

Unidade de Elite - Airsoft Birigui
Não tem

1

200
Locação de Carros Antigos

Não informado

Não informado
Pista de Kart

Não tem

150
Simulações de Combate Militar

C.6 - Transportes
C.6.1 – Estrutura fretamentos
Possui Estacionamento
para Ônibus fretados?
Quantos e Capacidade

Sim ( )

Não ( X )

ATENÇÂO: Quando houver mais de um item no atrativo/serviço a ser mencionado, favor duplicar o quadro matriz ou
suprimir se não possuir.
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C.6.2.1– Serviços - interno
Transportadora
Turística
Nome:
Endereço
Site
Email
Telefone
Quantidade
ônibus/vans
Número de
empregados fixos:
Número de
empregados
temporários (média
anual):
Capacidade total da
frota
Possui o CADASTUR?

Sim (X) Não ( )

Transportadora
Turística
Nome:
Endereço
Site
Email
Telefone
Quantidade
ônibus/vans
Número de
empregados fixos:
Número de
empregados
temporários (média
anual):
Capacidade total da
frota
Possui o CADASTUR?

Sim (X)

Biritur – Birigui Turismo LTDA - ME
Av. Miragaia n°3100
www.biriturturismo.com.br
sac@biriturturismo.com.br
(18) 3641-6195
7
12
192

Não informado
Sim (X)

Não ( )

Não ( )

Noroeste Turismo e Transporte LTDA - EPP
Rua José Estrada, n° 1627 - Sala 01 - Vila Izabel Marin
www.noroesteturismo.com.br
noroesteturismo@noroesteturismo.com.br
(18) 3642-4969
7
6
0

Não informado
Sim (X)

Não ( )

ATENÇÂO: Quando houver mais de um item no atrativo/serviço a ser mencionado, favor duplicar o quadro matriz ou
suprimir se não possuir.
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Transportadora
Turística
Nome:
Endereço
Site
Email
Telefone
Quantidade
ônibus/vans
Número de
empregados fixos:
Número de
empregados
temporários (média
anual):
Capacidade total da
frota
Possui o CADASTUR?

Sim (X)

Transportadora
Turística
Nome:
Endereço
Site
Email
Telefone
Quantidade
ônibus/vans
Número de
empregados fixos:
Número de
empregados
temporários (média
anual):
Capacidade total da
frota
Possui o CADASTUR?

Sim (X)

Não ( )

Rondon Turismo e Transportadora LTDA - ME
Rua Marilza Capuano, n° 75 Residencial - Jardim do Trevo
Não possui
rondon_turismo@hotmail.com
(18) 3641-8287
5
Não informado
Não informado

Não informado
Sim (X)

Não ( )

Não ( )

New Car Locadora de Veículos LTDA – ME
Rua Maria de Lourdes Paludetto Catarin, n° 190 -Colinas Park II
Não possui
newcar.loc@hotmail.com
(18) 3644-0943
3
3
0

Não informado
Sim (X)

Não ( )

ATENÇÂO: Quando houver mais de um item no atrativo/serviço a ser mencionado, favor duplicar o quadro matriz ou
suprimir se não possuir.
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Transportadora
Turística
Nome:
Endereço
Site
Email
Telefone
Quantidade
ônibus/vans
Número de
empregados fixos:
Número de
empregados
temporários (média
anual):
Capacidade total da
frota
Possui o CADASTUR?

Sim (X)

Transportadora
Turística
Nome:
Endereço
Site
Email
Telefone
Quantidade
ônibus/vans
Número de
empregados fixos:
Número de
empregados
temporários (média
anual):
Capacidade total da
frota
Possui o CADASTUR?

Sim (X)

Não ( )

J.A. Fretamento, Transportes e Turismo LTDA
Rua Salvador Sanchez, n° 145 – Jardim Vista Alegre
Não possui
turisticabirigui@gmail.com
(18) 3641-2771
1
Não informado
Não informado

Não informado
Sim (X)

Não ( )

Não ( )

Cláudio Lucio Leonel
Av. Antonio da Silva Nunes, n° 837 – Jardim São Conrado
Não possui
aracavan@outlook.com
(18) 99704-4467
1
Não informado
Não informado

Não informado
Sim (X)

Não ( )

ATENÇÂO: Quando houver mais de um item no atrativo/serviço a ser mencionado, favor duplicar o quadro matriz ou
suprimir se não possuir.
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Transportadora
Turística
Nome:
Endereço
Site
Email
Telefone
Quantidade
ônibus/vans
Número de
empregados fixos:
Número de
empregados
temporários (média
anual):
Capacidade total da
frota
Possui o CADASTUR?

Sim (X)

C. P. de Souza Rodrigues Locação de Veículos Eireli – ME
Av. das Rosas, n° 1304 – Thereza Maria Barbieri
Não possui
crisvanlocadoradeveiculos@hotmail.com
(18) 3644-1516
3
3
0

Não informado
Sim (X)

Possui Frota de Táxi?
Capacidade (nº veículos)

Locadora de Veículos
Nome:
Endereço
Site
Email
Telefone
Quantidade de veículos
Número de empregados
fixos:
Número de empregados
temporários (média anual):

Não ( )

Não ( )

Sim ( )

Não ( )

sem informaçoo
Noo informado

Sim ( X ) Não ( )
Localiza Hertz Birigui
Av. Nove de Julho, n° 2628
www.localizahertz.com
centraldereservas@localiza.com
(18) 3644-0005
50
2
0

ATENÇÂO: Quando houver mais de um item no atrativo/serviço a ser mencionado, favor duplicar o quadro matriz ou
suprimir se não possuir.
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Locadora de Veículos
Nome:
Endereço
Site
Email
Telefone
Quantidade de veículos
Número de empregados
fixos:
Número de empregados
temporários (média anual):

Sim ( X ) Não ( )
Alugue Car Locadora de Veículos
Rua Afonso Pena
Não possui
Não possui
(18) 3641-4461
25
2

Locadora de Veículos
Nome:

Sim ( X ) Não ( )
C. P. de Souza Rodrigues Locação de Veículos Eireli ME
Av. das Rosas, n° 1304
Não possui
crisvanlocadoradeveiculos@hotmail.com
(18) 3644-1516
3
3

Endereço
Site
Email
Telefone
Quantidade de veículos
Número de empregados
fixos:
Número de empregados
temporários (média anual):

0

0

C.6.2.2 – Serviços - externo

Existe Cobrança para entrar
na área urbana (Onibus e
vans) ?
Valor
Qual Lei/Decreto regulamenta
o ingresso?

Sim ( )

Existe limite para número de
excursões?
Qual limite?

Sim ( )

Não ( )

sem informação
Noo informado
Noo informado

Não ( )

Noo informado
Noo informado

ATENÇÂO: Quando houver mais de um item no atrativo/serviço a ser mencionado, favor duplicar o quadro matriz ou
suprimir se não possuir.
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É necessário agendamento
Com qual antecedencia?
Pode ser feito mor meio
eletrônico?
Qual site/endereço?

Sim ( )

Não ( )

Sim ( )

Não ( )

Noo informado
Noo informado
Noo informado
Noo informado

C.7 - Informações Turísticas
Possui Posto/Centro
de Informações
Turísticas
Quantos
Endereço
Site
Email
Telefone
Horário de
funcionamento

Sim ( )

Não ( )

sem informação
Noo informado
Noo informado
Noo informado
Noo informado
Noo informado
Noo informado

C.8 - Sinalização Turística

Possui Sinalização Turística ?Sim (
A modalidade de acesso é:

) Não (

Noo informado

)

Para veículos motorizados (

)

Para pedestres (

)

Noo informado

Possui sinalização:

Em todo município (

A Sinalização é:

Informativa (

)

Somente no entorno
do atrativo (
)
Não informado

)

Interpretativa ( )
Não informado

Obedece ao padrão
internacional?

Sim (
( )

)

Não

Caso não seja informar o padrão
utilizado.

Não informado

A sinalização é apresentada
em mais de um idioma?

Sim (
( )

) Não

Se sim Quais?

Não informado

ATENÇÂO: Quando houver mais de um item no atrativo/serviço a ser mencionado, favor duplicar o quadro matriz ou
suprimir se não possuir.
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D – Atrativos turísticos
D.1 - Atrativos Naturais
Parques Naturais
Nome Parque:
Site / e mail
Endereço
Número de
empregados fixos:
Número de
empregados
temporários (média
anual):
Existe cobrança de
entrada? Valor?
Fluxo de visitantes
Possui Sinalização ?
Possui Receptivo ?
(guias, monitores)
É obrigatório o
acompanhamento de
guia de
turismo/monitor na
visitação?

Outros Atrativos
Naturais
Nome do atrativo:
Site / e mail
Número de
empregados fixos:
Número de
empregados
temporários (média
anual):
Existe cobrança de
entrada? Valor?
Fluxo de visitantes
Possui
Sinalização ?

Parques Nacionais e Estaduais, Floresta Nacional, Parques
Municipais e RPPN´s de relevância natural, abertos a visitação.
Noo informado
Noo informado
Noo informado
Noo informado
Noo informado

Não (

) Noo informado

Noo informado
Sim ( ) Não (
Sim ( ) Não (

) Noo informado
) Noo informado

Sim (

)

Sim (

)

)

Não (

Em partes ( ) Quais? Noo informado

Hidrografia (rio, corredeira, represa, cachoeira, queda,),Relevo
(montanha, morro, vale, duna, depressão, chapada, praia, ilha,
caverna, gruta, trilhas e caminhos), Vegetação (bosque municipal,
Jardim Botânico, zoológico, orquidário, mangue)
Noo informado
Noo informado
Noo informado
Noo informado

Não (

) Noo informado

Noo informado
Sim ( ) Não (

) Noo informado

Sim (

)

ATENÇÂO: Quando houver mais de um item no atrativo/serviço a ser mencionado, favor duplicar o quadro matriz ou
suprimir se não possuir.
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Possui Receptivo ?
(guias, monitores)
É obrigatório o
acompanhamento
de guia de turismo/
monitor na
visitação?

Sim (

)

Não (

) Noo informado

Sim (

)

Não (

)

Em partes ( ) Quais? Noo informado

D.2 - Atrativos Culturais
Conjunto
Arquitetônico

( ) Urbano ( ) Rural ( ) Industrial ( ) Ferroviário
( ) Outro. Qual? Noo informado

11
Site / e mail
Número de
empregados fixos:
Número de
empregados
temporários (média
anual):
Existe cobrança de
entrada? Valor?
Fluxo de visitantes
Possui Sinalização ?
Possui Receptivo ?
(guias, monitores)
É obrigatório o
acompanhamento de
guia de
turismo/monitor na
visitação?
É uma área tombada
por órgão de
preservação?
Qual (is)?
Descrição do
Conjunto

Noo informado
Noo informado
Noo informado

Comunidades
Tradicionais

( ) Quilombola ( ) Indígena
( ) Ribeirinha
( ) de Imigração ( ) Extrativista
( ) Outro. Qual?
Noo informado
Noo informado

Nome do local:

Noo informado

Sim (

)

Noo informado

Não (

)

Noo informado
Sim ( ) Não (
Sim ( ) Não (

)
)

Noo informado
Noo informado

Sim (

)

Não (

)

Em partes ( ) Quais?

Sim (

)

Não (

)

Noo informado

IPHAN/Federal (
Municipal ( )
Noo informado

)

CONDEPHAAT/Estadual (

Noo informado

)

ATENÇÂO: Quando houver mais de um item no atrativo/serviço a ser mencionado, favor duplicar o quadro matriz ou
suprimir se não possuir.
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Endereço
Site / e mail
Número de
empregados fixos:
Número de
empregados
temporários (média
anual):
Existe cobrança de
entrada? Valor?
Fluxo de visitantes
Possui Sinalização ?
Possui Receptivo ?
(guias, monitores)
É obrigatório o
acompanhamento de
guia de
turismo/monitor na
visitação?
É um local tombado
por órgão de
preservação?
Qual (is)?
Descrição

Noo informado
Noo informado
Noo informado

Sítios
Arqueológicos /
Paleontológicos

( ) Lítico ( ) Cerâmico ( ) Estrutura de Pedra
( ) Estrutura de Terra ( ) Arte Rupestre ( ) Sambaqui
( ) Floresta Fóssil ( ) Restos Fósseis
( ) Moldes, Rastros,pegadas
( ) Outro. Qual?
Noo informado
Noo informado
Noo informado
Noo informado
Noo informado

Nome do local:
Endereço
Site / e mail
Número de
empregados fixos:
Número de
empregados
temporários (média
anual):
É Aberto a visitação?
Existe cobrança de
entrada? Valor?
Fluxo de visitantes
Possui Sinalização ?

Noo informado

Não (

)

Noo informado

Noo informado
Sim ( ) Não (
Sim ( ) Não (

)
)

Noo informado
Noo informado

Sim (

)

Não (

)

Em partes ( ) Quais?

Sim (

)

Não (

)

Noo informado

IPHAN/Federal (
Municipal ( )
Noo informado

)

CONDEPHAAT/Estadual (

Sim (

)

Noo informado

)

Noo informado

Não (
Não (

)
)

Noo informado
Noo informado

Noo informado
Sim ( ) Não (

)

Noo informado

Sim (
Sim (

)
)

ATENÇÂO: Quando houver mais de um item no atrativo/serviço a ser mencionado, favor duplicar o quadro matriz ou
suprimir se não possuir.
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Possui Receptivo ?
(guias, monitores)
É obrigatório o
acompanhamento de
guia de
turismo/monitor na
visitação?
É um local tombado
por órgão de
preservação?
Qual (is)?
Descrição

Itinerários Culturais

Nome :
Endereço (inicial)
Site / e mail
Número de
empregados fixos:
Número de
empregados
temporários (média
anual):
É aberto a visitação?
Existe cobrança de
entrada? Valor?
Fluxo de visitantes
Possui Sinalização ?
Possui Receptivo ?
(guias, monitores)
É obrigatório o
acompanhamento de
guia de turismo/monitor
na visitação?
Descrição

Parques históricos
Nome do local:

Sim (

)

Não (

)

Noo informado

Sim (

)

Não (

)

Em partes ( ) Quais?

Sim (

)

Não (

)

Noo informado

IPHAN/Federal (
Municipal ( )
Noo informado

)

CONDEPHAAT/Estadual (

Noo informado

)

( ) Histórico ( ) Religioso/Espiritual
Noo informado
( ) Relacionado a lendas/mitos/narrativas associadas
( ) Relacionado a fatos históricos
( ) Outro. Qual?
Noo informado
Noo informado
Noo informado
Noo informado
Noo informado

Não (
Não (

)
)

Noo informado
Noo informado

Noo informado
Sim ( ) Não (
Sim ( ) Não (

)
)

Noo informado
Noo informado

Sim (

)

Em partes ( ) Quais?

Sim (
Sim (

)
)

)

Não (

Noo informado

Noo informado

( ) Arqueológico (
( ) Outro. Qual?
Noo informado

) Geoparque
( ) Histórico
Noo informado

ATENÇÂO: Quando houver mais de um item no atrativo/serviço a ser mencionado, favor duplicar o quadro matriz ou
suprimir se não possuir.
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Endereço
Site / e mail
Número de
empregados fixos:
Número de
empregados
temporários (média
anual):
É aberto a visitação?
Existe cobrança de
entrada? Valor?
Fluxo de visitantes
Possui Sinalização ?
Possui Receptivo ?
(guias, monitores)
É obrigatório o
acompanhamento de
guia de turismo/monitor
na visitação?
É um local tombado
por órgão de
preservação?
Qual (is)?
Descrição

Noo informado
Noo informado
Noo informado

Lugares de
manifestações de fé

( ) Romaria e procissão ( ) Culto ( ) Encontro
( ) Referencial para mitos e narrativas de fé
( ) Visitação de cunho religioso)
( ) Outro. Qual?
Noo informado
Noo informado
Noo informado
Noo informado
Noo informado

Nome do local:
Endereço
Site / e mail
Número de
empregados fixos:
Número de
empregados
temporários (média
anual):
É aberto a visitação?
Existe cobrança de
entrada? Valor?
Fluxo de visitantes
Possui Sinalização ?

Noo informado

Não (
Não (

)
)

Noo informado
Noo informado

Noo informado
Sim ( ) Não (
Sim ( ) Não (

)
)

Noo informado
Noo informado

Sim (

)

Não (

)

Sim (

)

Não (

)

IPHAN/Federal (
Municipal ( )
Noo informado

)

Sim (
Sim (

)
)

Noo informado

Em partes ( ) Quais?

Noo informado
CONDEPHAAT/Estadual (

)

Noo informado

Sim (
Sim (

)
)

Não (
Não (

)
)

Noo informado
Sim ( ) Não (

)

Noo informado
Noo informado
Noo informado

ATENÇÂO: Quando houver mais de um item no atrativo/serviço a ser mencionado, favor duplicar o quadro matriz ou
suprimir se não possuir.
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Possui Receptivo ?
(guias, monitores)
É obrigatório o
acompanhamento de
guia de turismo/monitor
na visitação?
É um local tombado
por órgão de
preservação?
Qual (is)?
Descrição

Sim (

)

Não (

)

Sim (

)

Não (

)

Sim (

)

Não (

)

IPHAN/Federal (
Municipal ( )
Noo informado

)

Feiras/mercados de
caráter cultural

Noo informado

Nome do local:
Endereço
Site / e mail
Número de
empregados fixos:
Número de
empregados
temporários (média
anual):
É aberto a visitação?
Existe cobrança de
entrada? Valor?
Fluxo de visitantes
Possui Sinalização ?
Possui Receptivo ?
(guias, monitores)
É obrigatório o
acompanhamento de
guia de
turismo/monitor na
visitação?
É um local tombado
por órgão de
preservação?
Qual (is)?
Descrição

Noo informado
Noo informado
Noo informado
Noo informado

Noo informado
Em partes ( ) Quais? Noo informado

Noo informado
CONDEPHAAT/Estadual (

)

Noo informado

Não (
Não (

)
)

Noo informado
Noo informado

Noo informado
Sim ( ) Não (
Sim ( ) Não (

)
)

Noo informado
Noo informado

Sim (

)

Não (

)

Sim (

)

Não (

)

IPHAN/Federal (
Municipal ( )
Noo informado

)

Sim (
Sim (

)
)

Noo informado

Em partes ( ) Quais?

Noo informado
CONDEPHAAT/Estadual (

)

ATENÇÂO: Quando houver mais de um item no atrativo/serviço a ser mencionado, favor duplicar o quadro matriz ou
suprimir se não possuir.
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Arquitetura civil

Nome do local:
Endereço
Site / e mail
Ano/Século da
construção
É aberto a visitação?
Número de
empregados fixos:
Número de
empregados
temporários (média
anual):
Existe cobrança de
entrada? Valor?
Fluxo de visitantes
Possui Sinalização ?
Possui Receptivo ?
(guias, monitores)
É obrigatório o
acompanhamento de
guia de
turismo/monitor na
visitação?
É um local tombado
por órgão de
preservação?
Qual (is)?
É utilizado para outra
função atualmente?
Qual?

Arquitetura oficial

Nome do local:

( ) Casa/casarão/sobrado/solar( ) Hospital
( ) Casa de comércio( ) Orfanato/creche
( ) Educandário/colégio/escola( ) Liceu( ) Chalé
( ) Universidade ( ) Coreto( ) Palácio/palacete
( ) Asilo ( ) Quinta( ) Chafariz/fonte/bica
( ) Outro. Qual?
Noo informado
Noo informado
Noo informado
Noo informado
Noo informado
)

Noo informado

Não (

)

Noo informado

Noo informado
Sim ( ) Não (
Sim ( ) Não (

)
)

Noo informado
Noo informado

Sim (

)

Não (

)

Em partes ( ) Quais?

Sim (

)

Não (

)

IPHAN/Federal (
Municipal ( )
Sim ( ) Não (

)

Sim ( ) Não (
Noo informado
Noo informado

Sim (

)

)

Noo informado

Noo informado
CONDEPHAAT/Estadual (

)

Noo informado

( )Casa de câmara e cadeia ( ) Paço municipal
( ) Cadeia ( ) Casa de intendência
( ) Casa de fundição ( ) Casa de alfândega
( ) Fórum/tribunal ( ) Residência oficial
( ) Sede do poder executivo/legislativo/judiciário
( ) Outro. Qual?
Noo informado
Noo informado

ATENÇÂO: Quando houver mais de um item no atrativo/serviço a ser mencionado, favor duplicar o quadro matriz ou
suprimir se não possuir.
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Endereço
Site / e mail
Ano/Século da
construção
É Aberto a visitação?
Número de
empregados fixos:
Número de
empregados
temporários (média
anual):
Existe cobrança de
entrada? Valor?
Fluxo de visitantes
Possui Sinalização ?
Possui Receptivo ?
(guias, monitores)
É obrigatório o
acompanhamento de
guia de
turismo/monitor na
visitação?
É um local tombado
por órgão de
preservação?
Qual (is)?
Descrição
É utilizado para outra
função atualmente?
Qual?

Noo informado
Noo informado
Noo informado

Arquitetura militar

( ) Bateria ( ) Baluarte ( ) Bastião
( ) Fortim ( ) Forte ( ) Fortaleza
( ) Quartel ( ) Colégio ( ) Vila Militar
( ) Outro. Qual?
Noo informado
Noo informado
Noo informado
Noo informado
Noo informado

Nome do local:
Endereço
Site / e mail
Ano/Século da
construção
É aberto a visitação?
Número de
empregados fixos:

Sim ( ) Não (
Noo informado

)

Noo informado

Noo informado

Sim (

)

Não (

)

Noo informado
Sim ( ) Não (
Sim ( ) Não (

)
)

Sim (

)

Não (

)

Sim (

)

Não (

)

IPHAN/Federal (
Municipal ( )
Noo informado
Sim ( ) Não (

)

Sim ( ) Não (
Noo informado

)

)

Noo informado
Noo informado
Noo informado
Noo informado

Em partes ( ) Quais?

Noo informado
CONDEPHAAT/Estadual (

)

Noo informado

Noo informado

ATENÇÂO: Quando houver mais de um item no atrativo/serviço a ser mencionado, favor duplicar o quadro matriz ou
suprimir se não possuir.
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Número de
empregados
temporários (média
anual):
Existe cobrança de
entrada? Valor?
Fluxo de visitantes
Possui Sinalização ?
Possui Receptivo ?
(guias, monitores)
É obrigatório o
acompanhamento de
guia de
turismo/monitor na
visitação?
É um local tombado
por órgão de
preservação?
Qual (is)?
Descrição
É utilizado para outra
função atualmente?
Qual?

Noo informado

Arquitetura
Religiosa

( ) Igreja ( ) Basílica ( ) Catedral
( ) Sé ( ) Santuário ( ) Capela
( ) Ermida ( ) Abadia ( ) Oratório
( ) Casa Paroquial ( ) Casa Capitular
( ) Casa da Providência( ) Palácio Arquiepiscopal
( ) Mosteiro ( ) Seminário( ) Convento ( ) Templo
( ) Templo de religião de matriz africana
( ) Outro. Qual?
Noo informado
Noo informado
Noo informado
Noo informado
Noo informado

Nome do local:
Endereço
Site / e mail
Ano/Século da
construção
É aberto a visitação?
Número de
empregados fixos:
Número de
empregados
temporários (média
anual):

Não (

)

Noo informado

Noo informado
Sim ( ) Não (
Sim ( ) Não (

)
)

Noo informado
Noo informado

Sim (

)

Não (

)

Sim (

)

Não (

)

IPHAN/Federal (
Municipal ( )
Noo informado
Sim ( ) Não (

)

Sim (

)

Sim ( ) Não (
Noo informado

)

)

Em partes ( ) Quais?

Noo informado

Noo informado
CONDEPHAAT/Estadual (

)

Noo informado

Noo informado

Noo informado

ATENÇÂO: Quando houver mais de um item no atrativo/serviço a ser mencionado, favor duplicar o quadro matriz ou
suprimir se não possuir.
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Não (

)

Noo informado

Noo informado
Sim ( ) Não (
Sim ( ) Não (

)
)

Noo informado
Noo informado

Sim (

)

Não (

)

Em partes ( ) Quais?

Sim (

)

Não (

)

IPHAN/Federal (
Municipal ( )
Noo informado
Sim ( ) Não (

)

Existe cobrança de
entrada? Valor?
Fluxo de visitantes
Possui Sinalização ?
Possui Receptivo ?
(guias, monitores)
É obrigatório o
acompanhamento de
guia de
turismo/monitor na
visitação?
É um local tombado
por órgão de
preservação?
Qual (is)?
Descrição
É utilizado para outra
função atualmente?
Qual?

Sim (

Arquitetura
Industrial/Agrícol
a

( ) Engenho ( ) Moinho/Usina ( ) Celeiro
( ) Alambique/vinicola ( ) Fábrica
( ) Casa de Operários ( ) Fazenda ( ) Senzala
( ) Casa de Chácara/Sítio/fazenda/engenho
( ) Outro. Qual?
Noo informado
Noo informado
Noo informado
Noo informado
Noo informado

Nome do local:
Endereço
Site / e mail
Ano/Século da
construção
É aberto a visitação?
Número de
empregados fixos:
Número de
empregados
temporários (média
anual):
Existe cobrança de
entrada? Valor?
Fluxo de visitantes
Possui Sinalização ?
Possui Receptivo ?
(guias, monitores)

)

)

Noo informado

Noo informado
CONDEPHAAT/Estadual (

)

Noo informado

)

Noo informado

Não (

)

Noo informado

Noo informado
Sim ( ) Não (
Sim ( ) Não (

)
)

Noo informado
Noo informado

Sim ( ) Não (
Noo informado
Noo informado

Sim (

)

ATENÇÂO: Quando houver mais de um item no atrativo/serviço a ser mencionado, favor duplicar o quadro matriz ou
suprimir se não possuir.
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É obrigatório o
acompanhamento de
guia de
turismo/monitor na
visitação?
É um local tombado
por órgão de
preservação?
Qual (is)?
Descrição
É utilizado para outra
função atualmente?
Qual?

Sim (

)

Não (

)

Sim (

)

Não (

)

IPHAN/Federal (
Municipal ( )
Noo informado
Sim ( ) Não (

)

Arquitetura
Funerária

() Panteão ( ) Mausoléu ( ) Cruzeiro
( ) Túmulo ( ) Memorial ( ) Cemitério
( ) Outro. Qual?
Noo informado
Noo informado
Noo informado
Noo informado

Nome do local:
Endereço
Site / e mail
Ano/Século da
construção
É aberto a visitação?
Número de
empregados fixos:
Número de
empregados
temporários (média
anual):
Existe cobrança de
entrada? Valor?
Fluxo de visitantes
Possui Sinalização ?
Possui Receptivo ?
(guias, monitores)
É obrigatório o
acompanhamento de
guia de
turismo/monitor na
visitação?
É um local tombado
por órgão de
preservação?
Qual (is)?
Descrição

Noo informado
CONDEPHAAT/Estadual (

)
Noo informado

)

)

Noo informado

Não (

)

Noo informado

Noo informado
Sim ( ) Não (
Sim ( ) Não (

)
)

Noo informado
Noo informado

Sim (

)

Não (

)

Sim (

)

Não (

)

IPHAN/Federal (
Municipal ( )

)

Sim ( ) Não (
Noo informado

Noo informado

Em partes ( ) Quais?

Noo informado

Noo informado

Sim (

)

Em partes ( ) Quais?

Noo informado

Noo informado
CONDEPHAAT/Estadual (

)

ATENÇÂO: Quando houver mais de um item no atrativo/serviço a ser mencionado, favor duplicar o quadro matriz ou
suprimir se não possuir.
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Marcos Históricos

Nome do local:
Endereço
Site / e mail
Ano/Século da
construção
É aberto a visitação?
Número de
empregados fixos:
Número de
empregados
temporários (média
anual):
Existe cobrança de
entrada? Valor?
Fluxo de visitantes
Possui Sinalização ?
Possui Receptivo ?
(guias, monitores)
É obrigatório o
acompanhamento de
guia de
turismo/monitor na
visitação?
É um local tombado
por órgão de
preservação?
Qual (is)?
Descrição

Obras de
Infraestrutura

( ) Divisão territorial ( ) Referência a história
( ) Relativo a festas e rituais
( ) Outro. Qual?
Noo informado
Noo informado
Noo informado
Noo informado
Noo informado
Sim ( ) Não (
Noo informado

)

Noo informado

Noo informado

Sim (

Não (

)

Noo informado
Sim ( ) Não (
Sim ( ) Não (

)
)

Sim (

)

Não (

)

Sim (

)

Não (

)

IPHAN/Federal (
Municipal ( )

)

(
(
(
(
(
(
(
(

)

Noo informado
Noo informado
Noo informado
Em partes ( ) Quais?

Noo informado

Noo informado
CONDEPHAAT/Estadual (

)

) Viaduto/ponte ( ) Tunel ( ) Caixa d’Agua
) Aqueduto ( ) Trapiche/Pier ( ) Marina
) Porto ( ) Quebra-mar/molhe
) Barragem/Represa( ) Farol
) Estrutura Ferroviária ( ) Estrutura rodoviária
) Estrutura aeroportuária ( ) Rotunda
) Elevador/Funicular( ) Torre ( ) Teleférico
) Outro. Qual?
Noo informado

ATENÇÂO: Quando houver mais de um item no atrativo/serviço a ser mencionado, favor duplicar o quadro matriz ou
suprimir se não possuir.
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Nome do local:
Endereço
Site / e mail
Ano/Século da
construção
É aberto a visitação?
Número de
empregados fixos:
Número de
empregados
temporários (média
anual):
Existe cobrança de
entrada? Valor?
Fluxo de visitantes
Possui Sinalização ?
Possui Receptivo ?
(guias, monitores)
É obrigatório o
acompanhamento de
guia de
turismo/monitor na
visitação?
É um local tombado
por órgão de
preservação?
Qual (is)?
Descrição
É utilizado para outra
função atualmente?
Qual?

Noo informado
Noo informado
Noo informado
Noo informado

Lugares de
referências
à memória

( ) Acontecimento histórico ( ) Ritual e celebração
( ) Referencial para narrativa mítica( ) Ruínas
( ) Outro. Qual?
Noo informado
Noo informado
Noo informado
Noo informado
Noo informado

Nome do local:
Endereço
Site / e mail
Número de
empregados fixos:
Número de
empregados
temporários (média
anual):

)

Noo informado

Não (

)

Noo informado

Noo informado
Sim ( ) Não (
Sim ( ) Não (

)
)

Sim (

)

Não (

)

Em partes ( ) Quais?

Sim (

)

Não (

)

Noo informado

IPHAN/Federal (
Municipal ( )
Noo informado
Sim ( ) Não (

)

Sim ( ) Não (
Noo informado
Noo informado

Sim (

)

)

Noo informado
Noo informado

CONDEPHAAT/Estadual (

Noo informado

)

Noo informado

Noo informado

ATENÇÂO: Quando houver mais de um item no atrativo/serviço a ser mencionado, favor duplicar o quadro matriz ou
suprimir se não possuir.
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Não (
Não (

)
)

Noo informado
Noo informado

Noo informado
Sim ( ) Não (
Sim ( ) Não (

)
)

Noo informado
Noo informado

Sim (

)

Não (

)

Sim (

)

Não (

)

IPHAN/Federal (
Municipal ( )
Noo informado

)

É Aberto a visitação?
Existe cobrança de
entrada? Valor?
Fluxo de visitantes
Possui Sinalização ?
Possui Receptivo ?
(guias, monitores)
É obrigatório o
acompanhamento de
guia de
turismo/monitor na
visitação?
É um local tombado
por órgão de
preservação?
Qual (is)?
Descrição

Sim (
Sim (

Lugares de
Cultura / Outros

( ) Obra de interesse artístico( ) Cineclube
( ) Museu/Memorial( ) Biblioteca( ) Teatro/Anfiteatro
( ) Centro Cultural/Casa de Cultura/Galeria
( ) Outro. Qual?
Noo informado
Noo informado
Noo informado
Noo informado
Noo informado

Nome do local:
Endereço
Site / e mail
Ano/Século da
construção
É aberto a visitação?
Número de
empregados fixos:
Número de
empregados
temporários (média
anual):
Existe cobrança de
entrada? Valor?
Fluxo de visitantes
Possui Sinalização ?
Possui Receptivo ?
(guias, monitores)
É obrigatório o
acompanhamento de
guia de
turismo/monitor na
visitação?

)
)

Sim ( ) Não (
Noo informado

)

Em partes ( ) Quais?

Noo informado

Noo informado
CONDEPHAAT/Estadual (

)

Noo informado

Noo informado

Sim (

)

Não (

)

Noo informado
Sim ( ) Não (
Sim ( ) Não (

)
)

Sim (

)

)

Não (

Noo informado
Noo informado
Noo informado
Em partes ( ) Quais?

Noo informado

ATENÇÂO: Quando houver mais de um item no atrativo/serviço a ser mencionado, favor duplicar o quadro matriz ou
suprimir se não possuir.
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É um local tombado
por órgão de
preservação?
Qual (is)?
Descrição
É utilizado para outra
função atualmente?
Qual?

Sim (

)

Não (

)

IPHAN/Federal (
Municipal ( )
Noo informado
Sim ( ) Não (

)

)

Noo informado
CONDEPHAAT/Estadual (

)

Noo informado

D.3 - Eventos
Principais eventos que atraem público externo.
Nome do evento:
Noo informado
Descrição do
Noo informado
evento
() municipal ( ) regional ( ) nacional ( ) internacional
() Esportivo ( ) Religioso ( ) Exposiçãol ( ) Feira
() Temático ( ) Comemorativo ( ) Artístico Cultural
Demanda:
() Outros. Qual _______________
Noo informado
Características:
Estimativa do Número de Visitantes:
2015:
2014:
2013:
2012:

D.4 - Gastronomia
Pratos típicos, bebidas, produção agrícola específica, técnica de produção e
processamento de alimentos etc.
Nome do prato /
Noo informado
bebida:
Local (is) para
Noo informado
consumo
Nome:
Noo informado
Site / e mail
Noo informado
Endereço
Noo informado
Número de
Noo informado
empregados fixos:
Número de
Noo informado
empregados
temporários (média
anual):
Valor médio do
Noo informado
prato/bebida
É tombado como
Sim ( ) Não ( )
Noo informado
patrimônio
Imaterial?
IPHAN/Federal ( ) CONDEPHAAT/Estadual ( )
Municipal ( )
ATENÇÂO: Quando houver mais de um item no atrativo/serviço a ser mencionado, favor duplicar o quadro matriz ou
suprimir se não possuir.
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Possui alguma produção específica no local (Certificado de origem)?
Produto:
Noo informado
Local (is) para
Noo informado
consumo/compra
Nome:
Noo informado
Site / e mail
Noo informado
Endereço
Noo informado
Número de
Noo informado
empregados fixos:
Número de
Noo informado
empregados
temporários (média
anual):
Valor médio do
Noo informado
prato/bebida

D.5 - Artesanato/Trabalhos Manuais
Artesanato e produtos típicos; artigos manuais diferenciados, produtos específicos,
materiais regionais e característicos.
Nome do artigo:
Noo informado
Características:
Noo informado

Local (is) para
compra
Nome:
Site / e mail
Endereço
Número de
empregados fixos:
Número de
empregados
temporários (média
anual):
É tombado como
patrimônio
Imaterial?

Noo informado
Noo informado
Noo informado
Noo informado
Noo informado
Noo informado

Sim (

)

Não (

)

IPHAN/Federal (
Municipal ( )

)

Noo informado
CONDEPHAAT/Estadual (

)

ATENÇÂO: Quando houver mais de um item no atrativo/serviço a ser mencionado, favor duplicar o quadro matriz ou
suprimir se não possuir.
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Formas de Expressão / Manifestações Culturais
( ) Música ( ) Dança ( ) Literatura/oral ( ) Cência/Performática
( ) Outras. Qual (is)?
Nome da
Noo informado
manifestação:
Período de
Noo informado
ocorrência (meses/
datas móveis)
É tombado como
Sim ( ) Não ( )
Noo informado
patrimônio
Imaterial?
IPHAN/Federal ( ) CONDEPHAAT/Estadual ( )
Municipal ( )

ATENÇÂO: Quando houver mais de um item no atrativo/serviço a ser mencionado, favor duplicar o quadro matriz ou
suprimir se não possuir.
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E- Segmentação
E.1 - Tipologia
Qual (is) segmento(s) de Turismo são encontrado(s) no município?
Ecoturismo*
( ) Existente ( ) Potencial ( ) Inexistente
Cultural e Histórico*
( ) Existente ( ) Potencial ( ) Inexistente
Cultural – Cívico*
( ) Existente ( ) Potencial ( ) Inexistente
Cultural – Religioso*
( ) Existente ( ) Potencial ( ) Inexistente
Cultural – Místico /
( ) Existente ( ) Potencial
( ) Inexistente
Esotérico*
Cultural – Étnico*
( ) Existente ( ) Potencial
( ) Inexistente
Estudo e Intercâmbio*
( ) Existente ( ) Potencial
( ) Inexistente
Esportes*
( ) Existente ( ) Potencial
( ) Inexistente
Pesca*
( ) Existente ( ) Potencial
( ) Inexistente
Náutico*
( ) Existente ( ) Potencial
( ) Inexistente
Aventura*
( ) Existente
( ) Potencial ( ) Inexistente
Sol e Praia*
( ) Existente ( ) Potencial
( ) Inexistente
Negócios /Eventos*
( ) Existente ( ) Potencial
( ) Inexistente
Rural*
( ) Existente ( ) Potencial
( ) Inexistente
Saúde*
( ) Existente ( ) Potencial
( ) Inexistente
Social*
( ) Existente ( ) Potencial
( ) Inexistente
Outros
Turismo Industrial
Inverno / Montanha
Gastronômico

(
(
(

) Existente
) Existente
) Existente

(
(
(

) Potencial
) Potencial
) Potencial

(
(
(

) Inexistente
) Inexistente
) Inexistente

GLBT

(

) Existente

(

) Potencial

(

) Inexistente

Observadores de Aves

(

) Existente

(

) Potencial

(

) Inexistente

Cicloturismo

(

) Existente

(

) Potencial

(

) Inexistente

Geoturismo **

(

) Existente

(

) Potencial

(

) Inexistente

Turismo Ferroviário

(

) Existente

(

) Potencial

(

) Inexistente

Parques temáticos

(

) Existente

(

) Inexistente

Clubes da Terceira
Idade
Locais turísticos c
Acessibilidade

(

) Existente

(

) Inexistente

(

) Existente

(

) Inexistente

* De acordo com classificação do Ministério do Turismo
** Geoturismo é um tipo de atividade turística que inclui a apreciação de feições geológicas especiais (ex. Foz do
Iguaçu, Pão de Açúcar, Chapada Diamantina, Pantanal, Fernando de Noronha, cavernas, dunas, falésias, águas
termais) mas que além disso é complementada pelo conhecimento sobre a sua história, suas características, sua
conservação e seu bom uso. VirginioMantesso Neto (http://www.geoturismobrasil.com.br/ disponivel em 15/07/2015)

ATENÇÂO: Quando houver mais de um item no atrativo/serviço a ser mencionado, favor duplicar o quadro matriz ou
suprimir se não possuir.
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PROJETOS ESPECIAIS
E.2 - Turismo Cultural-Histórico
Possui algum evento / edificação / local histórico ou acontecimento marcante ligado a
Revolução Constitucionalista de 32?
Sim ( ) Não ( )
Noo informado
Quais?
Noo informado
Endereço
Noo informado
Site
Noo informado
Email
Noo informado
Telefone
Noo informado
Descrição
Noo informado
Existe cobrança de
Sim ( ) Não ( )
Noo informado
entrada? Valor?
Fluxo de visitantes
Noo informado
Possui Sinalização ?
Sim ( ) Não ( )
Noo informado
Possui Receptivo ?
Sim ( ) Não ( )
Noo informado
(guias, monitores)
É obrigatório o
Sim ( ) Não ( )
Em partes ( ) Quais? Noo informado
acompanhamento de
guias na visitação?

Possui algum evento / edificação / museu / monumento ligado a um personagem (área
política/ artística/cientifica /esportiva/ outra) de relevância estadual/ nacional/ internacional
que tenha nascido ou morado no município?
Sim ( ) Não ( )
Noo informado
Quem?
Noo informado
Endereço
Noo informado
Site
Noo informado
Email
Noo informado
Telefone
Noo informado
Descrição
Noo informado
Existe cobrança de
Sim ( ) Não ( )
Noo informado
entrada? Valor?
Fluxo de visitantes
Noo informado
Possui Sinalização?
Sim ( ) Não ( )
Noo informado
Possui Receptivo?
Sim ( ) Não ( )
Noo informado
(guias, monitores)
É obrigatório o
Sim ( ) Não ( )
Em partes ( ) Quais?
acompanhamento de
guias na visitação?
Noo informado

ATENÇÂO: Quando houver mais de um item no atrativo/serviço a ser mencionado, favor duplicar o quadro matriz ou
suprimir se não possuir.
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E.2 - Turismo Cultural - Étnico
Possui alguma manifestação cultural e/ou artística, ligadas a um grupo étnico? (negros,
índios, caiçaras ou imigrantes- japoneses/ holandeses/ árabes/ italianos/ portugueses/
outros)
Sim ( ) Não ( )
Noo informado
Quais?
Noo informado
Endereço
Noo informado
Site
Noo informado
Email
Noo informado
Telefone
Noo informado
Descrição
Noo informado
Possui algum centro de tradição, associação, museu, monumentos e construções ligadas a
um grupo étnico? (negros, índios, caiçaras ou imigrantes- japoneses/ holandeses/ árabes/
italianos/ portugueses/ outros)
Sim ( ) Não ( )
Noo informado
Quais?
Noo informado
Endereço
Noo informado
Site
Noo informado
Email
Noo informado
Telefone
Noo informado
Descrição
Noo informado
Existe cobrança de
Sim ( ) Não ( )
Noo informado
entrada? Valor?
Fluxo de visitantes
Noo informado
Possui Sinalização ?
Sim ( ) Não ( )
Noo informado
Possui Receptivo ?
Sim ( ) Não ( )
Noo informado
(guias, monitores)
É obrigatório o
Sim ( ) Não ( )
Em partes ( ) Quais? Noo informado
acompanhamento de
guias na visitação?
Atende somente
Sim ( ) Não ( ) Ambos (grupos e visitantes) ( )
grupos?
Noo informado

ATENÇÂO: Quando houver mais de um item no atrativo/serviço a ser mencionado, favor duplicar o quadro matriz ou
suprimir se não possuir.
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E.3 - Turismo Náutico / Pesca
Possui algum empreendimento abaixo?
Tipo:
( ) Marítima ( ) Fluvial (
Represa

) Lacustre/

Noo informado
( ) Existente
Quantos?
( ) Inexistente Nº Empregados
Noo informado
( ) Existente
Quantos?
( ) Inexistente Nº Empregados
Noo informado
Noo informado
( ) Existente
Quantos?
Nº Empregados
( ) Existente
Quantos? Noo informado

Marinas
Píer / Atracadouro
Outros. Quais ?

Passeios de Barcos regulares ?

( ) Sim
Quantos?
( ) Não
( ) Sim
Quantos?
( ) Não
( ) Sim
Quantos?
( ) Não
Noo informado
Noo informado

Locais p/ locação de barcos ?
Locais p/ locação de Jet Ski ?
Principais tipos de pescado?
Período de Pesca?

Percurso:
Noo informado
Noo informado
Noo informado

E.4 - Turismo de Aventura
E.4.1 - Modalidades
Acqua Ride

(

) Existente

(

) Potencial

(

) Inexistente

(

) Potencial

(

) Inexistente

(

) Potencial

(

) Inexistente

(

) Potencial

(

) Inexistente

(

) Potencial

(

) Inexistente

(

) Potencial

(

) Inexistente

(

) Potencial

(

) Inexistente

(

) Potencial

(

) Inexistente

(

) Potencial

(

) Inexistente

não informado

Arvorismo

(

) Existente

não informado

Balonismo

(

) Existente

não informado

Bugue

(

) Existente

não informado

BungueJump

(

) Existente

não informado

Caminhada / Trekking

(

) Existente

não informado

Canoagem

(

) Existente

não informado

Cavalgada

(

) Existente

não informado

Cicloturismo / Bike

(

) Existente

não informado

ATENÇÂO: Quando houver mais de um item no atrativo/serviço a ser mencionado, favor duplicar o quadro matriz ou
suprimir se não possuir.
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Escalada / Montanhismo

(

) Existente

(

) Potencial

(

) Inexistente

(

) Potencial

(

) Inexistente

(

) Potencial

(

) Inexistente

(

) Potencial

(

) Inexistente

(

) Potencial

(

) Inexistente

(

) Potencial

(

) Inexistente

(

) Potencial

(

) Inexistente

(

) Potencial

(

) Inexistente

(

) Potencial

(

) Inexistente

(

) Potencial

(

) Inexistente

(

) Potencial

(

) Inexistente

(

) Potencial

(

) Inexistente

(

) Potencial

(

) Inexistente

não informado

Espeleoturismo (cavernas)

(

) Existente

não informado

Flutuação / Mergulho

(

) Existente

não informado

Kitesurf

(

) Existente

não informado

Moto / Jipe

(

) Existente

não informado

Para-quedismo

(

) Existente

não informado

Rafting

(

) Existente

não informado

Rapel

(

) Existente

não informado

Surf / Bodyboarding

(

) Existente

não informado

Tirolesa

(

) Existente

não informado

Vôo livre (Asa delta /
Paraglider)
Wakeboard / Esqui Aquático

(

) Existente

não informado

(

) Existente

não informado

Vela / Iatismo

(

) Existente

não informado

E.4.2 - Empresas
Possui empresa que realiza atividades de turismo de aventura?
Sim ( ) Não ( )
Qual (is)?
Noo informado
Especialidade
Noo informado
Endereço
Noo informado
Site
Noo informado
Email
Noo informado
Telefone
Noo informado
Número de
Noo informado
empregados fixos:
Número de
Noo informado
empregados
temporários (média
anual):
É filiada a ABETA?
Sim ( ) Não ( )

Noo informado

Noo informado

E.5 - Sol e Praia
Possui algum tipo de praia?
ATENÇÂO: Quando houver mais de um item no atrativo/serviço a ser mencionado, favor duplicar o quadro matriz ou
suprimir se não possuir.
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Tipo de praia:

( ) Marítima ( ) Fluvial ( ) Lacustre / Represa
( ) Inexistente
Noo informado
Quantas?
Noo informado
Quais possuem serviços para atender turistas? (estacionamento, banheiros,
quisques, restaurantes, lojas, locação de equipamentos etc)
Praia
Serviços oferecidos
Noo informado
Noo informado

E.6 - Turismo Rural
Nome
Tipologia
Nome
Endereço
Site
Email
Telefone
Número de
empregados fixos:
Número de
empregados
temporários (média
anual):
Possui atividades
agropecuária?
Possui atividades de
transformação (queijo,
doces, bebidas)?
Possui atividades
Ecoturísticas (trilhas,
observação aves?
Possui atividades de
aventura?
Possui atividades
interativas com o
rebanho (ordenha,
cavalgada, carroça
etc)?
Possui atividades de
Pesca?
Possui atividades
esportivas?

( ) Hotel Fazenda ( ) Propriedade rural com pernoite
( ) Propriedade Rural para visitação
Noo informado
Noo informado
Noo informado
Noo informado
Noo informado
Noo informado
Noo informado
Noo informado

Sim ( ) Não ( )
Qual (is)?
Sim ( ) Não ( )
Qual (is)?

Noo informado
Noo informado

Sim ( ) Não ( )
Qual (is)?
Noo informado
Sim ( ) Não ( )
Qual (is)?
Sim ( ) Não ( )
Qual (is)?

Noo informado

Noo informado
Sim ( ) Não ( )
Qual (is)?
Sim ( ) Não ( )
Qual (is)?

Noo informado
Noo informado

ATENÇÂO: Quando houver mais de um item no atrativo/serviço a ser mencionado, favor duplicar o quadro matriz ou
suprimir se não possuir.
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Possui atividaeds
pedagógicas ?
Possui atividades
culturais (dança,
artesanato, folclore,
fazeres manuais, roda
de viola, folia de reis
etc)?
Possui edificação
histórica ?

Sim ( ) Não ( )
Qual (is)?
Sim ( ) Não ( )
Qual (is)?

Noo informado

Noo informado
Sim ( ) Não ( )
Qual (is)?

Noo informado

E.7 - Turismo de Saúde
Possui algum hospital / clínica / instituição de saúde, de notório conhecimento, que atraia
pessoas para tratamentos de outras regiões / Estados / Países?
Sim ( ) Não ( )
Noo informado
Qual (is)?
Noo informado
Especialidade
Noo informado
Endereço
Noo informado
Site
Noo informado
Email
Noo informado
Telefone
Noo informado

E.8 - Turismo Industrial
Possui algum local de produção industrial aberto a visitação?
Sim ( ) Não ( )
Nome
Noo informado
Endereço
Noo informado
Site
Noo informado
Email
Noo informado
Telefone
Noo informado
Número de
Noo informado
empregados fixos:
Número de
Noo informado
empregados
temporários (média
anual):
Descrição do roteiro
Noo informado
Existe cobrança de
Sim ( ) Não ( )
entrada? Valor?
Fluxo de visitantes
Noo informado
Possui Sinalização?
Sim ( ) Não ( )

Noo informado

Noo informado
Noo informado

ATENÇÂO: Quando houver mais de um item no atrativo/serviço a ser mencionado, favor duplicar o quadro matriz ou
suprimir se não possuir.
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Possui Receptivo?
(guias, monitores)
É obrigatório o
acompanhamento de
guias na visitação?

Sim (

)

Não (

)

Sim (

)

Não (

)

Noo informado
Em partes ( ) Quais?
Noo informado

E.9 – Turismo de Inverno/Montanha
Possui fluxo turístico relacionado ao período do
inverno?
Em todo o município ou em local específico?
Qual?
Está em área montanhosa?
Estimativa de fluxo:
Realiza atividades culturais no período?
Quais?

Sim ( )

Não ( )

Sim ( )

Não ( )

Noo informado
Noo informado

Sim ( )

Não ( )

Noo informado

Sim (

)

Não (

)

Noo informado

E.10 - Turismo Gastronômico
Possui algum local de produção de bebida (vinho/cachaça/licor) c/ visitação ou venda
direta (adega, vinícola/ alambique)?
Sim ( ) Não ( )
Noo informado
Nome
Noo informado
Endereço
Noo informado
Site
Noo informado
Email
Noo informado
Telefone
Noo informado
Número de
Noo informado
empregados fixos:
Número de
Noo informado
empregados
temporários (média
anual):
Descrição do produto
Noo informado
Existe cobrança de
Sim ( ) Não ( )
Noo informado
entrada? Valor?
Possui loja?
Sim ( ) Não ( )
Noo informado
Fluxo de visitantes
Noo informado
Possui Sinalização ?
Sim ( ) Não ( )
Noo informado
Possui Receptivo ?
Sim ( ) Não ( )
Noo informado
(guias, monitores)
É obrigatório o
Sim ( ) Não ( )
Em partes ( ) Quais?
acompanhamento de
guias na visitação?
Noo informado
ATENÇÂO: Quando houver mais de um item no atrativo/serviço a ser mencionado, favor duplicar o quadro matriz ou
suprimir se não possuir.
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E.11 - Turismo GLBT
Possui algum empreendimento exclusivo ou gay friendly? Sim ( )
Quais?
Noo informado
Endereço
Noo informado
Site
Noo informado
Email
Noo informado
Telefone
Noo informado
Número de
Noo informado
empregados fixos:
Número de
Noo informado
empregados
temporários (média
anual):
Descrição
Noo informado

Não ( ) Noo informado

E.12 - Observadores de Aves
Possui algum empreendimento que já atenda este público? Sim ( ) Não ( ) Noo informado
Nome
Noo informado
Tipologia
( ) Hospedagem
( ) Parques
( ) Guias
( ) Transportes
( ) Outros Qual?
Noo informado
Endereço
Noo informado
Site
Noo informado
Email
Noo informado
Telefone
Noo informado
Número de
Noo informado
empregados fixos:
Número de
Noo informado
empregados
temporários (média
anual):
Descrição
Noo informado

E.13 - Parques Temáticos
Possui algum Parque Temático no município?
Sim ( ) Não ( )
Qual (is)?
Noo informado
Endereço
Noo informado
Site
Noo informado

Noo informado

ATENÇÂO: Quando houver mais de um item no atrativo/serviço a ser mencionado, favor duplicar o quadro matriz ou
suprimir se não possuir.
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Email
Telefone
Número de
empregados fixos:
Número de
empregados
temporários (média
anual):
Descrição
Tipo
( ) Outros

Noo informado
Noo informado
Noo informado
Noo informado

Noo informado
( ) Aquatico ( ) Temático
Qual (is)?

( ) de Diversões

Noo informado
Noo informado

E.14 - Terceira Idade
Possui algum Clube da Terceira Idade no município?
Sim ( ) Não ( )
Qual (is)?
Noo informado
Endereço
Noo informado
Site
Noo informado
Email
Noo informado
Telefone
Noo informado
Realizam viagens
Sim ( ) Não ( )
Quais os destinos mais
Noo informado
comuns?

Noo informado

Noo informado

E.15 - Acessibilidade
Possui algum local turístico/lazer com acessibilidade no município?
Sim ( ) Não ( )
Qual (is)?
Noo informado
Endereço
Noo informado
Site
Noo informado
Email
Noo informado
Telefone
Noo informado
Número de
Noo informado
empregados fixos:
Número de
Noo informado
empregados
temporários (média
anual):
Descrição do tipo de
Noo informado
acessibilidade

Noo informado

ATENÇÂO: Quando houver mais de um item no atrativo/serviço a ser mencionado, favor duplicar o quadro matriz ou
suprimir se não possuir.
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E.16–Geoturismo*
Possui alguma(s) feição(ões) geológica(s) especial (is) (cachoeiras, morro, picos/cumes,
chapada, cavernas, dunas, falésias, águas termais, fósseis, blocos de rocha, coleções de
minerais e rochas, banhos de argila) com informações de sua formação/origem geológica?
Sim ( ) Não ( )
Nome
Noo informado
Endereço
Noo informado
Coordenada geográfica
Noo informado
Proprietário/Gestor
Noo informado
Site
Noo informado
Email
Noo informado
Telefone
Noo informado
Descrição do Sítio
Noo informado
Geológico
É de fácil acesso?
Sim ( ) Não ( )
Noo informado
Número de
Noo informado
empregados fixos:
Número de
Noo informado
empregados
temporários (média
anual):
Existe cobrança de
Sim ( ) Não ( )
Noo informado
entrada? Valor?
Possui loja?
Sim ( ) Não ( )
Noo informado
Fluxo de visitantes
Noo informado
Possui
Sim ( ) Não ( )
Noo informado
Sinalização/Placas ?
Possui Receptivo ?
Sim ( ) Não ( )
Noo informado
(guias, monitores)
É
obrigatório
o
Sim ( ) Não ( )
Em partes ( ) Quais?
acompanhamento de
guias na visitação?
Noo informado
Possui
Restaurante/
Sim ( ) Não ( )
Noo informado
Lanchonete?
Possui Sanitários?
Sim ( ) Não ( )
Noo informado
* Geoturismo é um tipo de atividade turística que inclui a apreciação de feições geológicas especiais
(ex. Foz do Iguaçu, Pão de Açúcar, Chapada Diamantina, Pantanal, Fernando de Noronha,
cavernas, dunas, falésias, águas termais) mas que além disso é complementada pelo conhecimento
sobre a sua história, suas características, sua conservação e seu bom uso. VirginioMantesso Neto
(http://www.geoturismobrasil.com.br/ disponivel em 15/07/2015)

ATENÇÂO: Quando houver mais de um item no atrativo/serviço a ser mencionado, favor duplicar o quadro matriz ou
suprimir se não possuir.
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E.17– Turismo Ferroviário
Possui algum passeio de trem, bonde ou outro transporte sobre trilhos no município?
Sim ( ) Não ( )
Noo informado
Qual (is)?
Noo informado
Endereço
Noo informado
Site
Noo informado
Email
Noo informado
Telefone
Noo informado
É pago?
Sim ( ) Não ( ) se sim quanto?
Noo informado
Qual (is) o(s) destino(s)?
Noo informado

Responsável pelas informações
Nome:
Cargo:
Telefone(s):
E-mail:

Equipe Técnica Secretaria de Turismo
Vanilson Fickert – Coordenação
Paula Coradello
Apoio Técnico
USJT - Profa. Maria José Giaretta
USP - Prof. Mário Jorge Pires
Conselho Estadual de Turismo
AMITUR – Jarbas Favoretto
SENAC – Sandra Freitas
Secretaria da Cultura – José Roberto Sadek
FRESP – Regina Rocha de Souza Pinto
ANPF – Fabio Barbosa
Instituto Geológico – Rogério Rodrigues Ribeiro

ATENÇÂO: Quando houver mais de um item no atrativo/serviço a ser mencionado, favor duplicar o quadro matriz ou
suprimir se não possuir.
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2.2 Pesquisa de Demanda
Atualmente, o turismo desponta como um dos mais importantes setores da economia, sendo apontado como o que apresenta o maior nível de crescimento em todo o mundo.

A tendência atual é valorizar os roteiros regionais como produto único (“clusters”) com características
singulares, de forte diversificação, possibilitando ao turista uma variedade de opções, aumentando seu
período de permanência.

Entretanto, para que o turismo seja consolidado como rentável atividade econômica, seu crescimento
deve ser solidificado em bases que garantam sua manutenção e continuidade com sustentabilidade.
Para isso, é fundamental conhecer a demanda real, identificar o perfil do turista, conhecer e avaliar o
produto oferecido.

Assim, o estudo da demanda turística realizado em 2017 adquire importância capital para a análise das
informações sobre as variáveis e indicadores de tendências, propiciando a obtenção de conhecimentos
mais específicos e seguros a respeito dos diferentes segmentos de turista que chegam às localidades.
O principal objetivo deste estudo é demonstrar que, para ser uma atividade econômica, o turismo precisa ser definido dentro de possibilidades e alternativas viáveis, com base em estudos e projetos que
viabilizem o seu desenvolvimento.
Elemento
Coleta de campo
Total de abordagens
Total de entrevistados
Pontos de pesquisa
Quantidade de perguntas
Tempo médio de aplicação

Plano Diretor de Turismo de Birigui - 2018/2020

Dados
18 dias
+900 pessoas
166 pessoas
11 locais
33
10minutos

207

Motivos da Viagem
A pesquisa aponta claramente uma presença predominante de turistas vindos do Estado de São Paulo,
87%, que tem como principal motivo de sua viagem o Turismo de Negócios.

Frequência da Viagem
Como demonstra a pesquisa, o retorno é frequente. Podemos apontar como causa disso a viagem que
tem objetivo de negócios e isso faz com que o turista retorne frequentemente.

Meio de informação sobre o destino
A principal fonte de informação sobre o destino foi dada por amigos e parentes. Podemos apontar
como causa a inexistência de um plano de marketing turístico, o que dificulta a disseminação das informações turísticas do município.

Tempo médio de permanência
Mais da metade dos visitantes permanecem no destino por até seis horas, o que os classifica como
visitantes.

Quantidade de pessoas na viagem
A maioria das pessoas não visita o destino sozinha, 4 pessoas, 28%, 3 pessoas, 22% e 2 pessoas, 19%.
Portanto, 69% das pessoas que visitam Birigui vem acompanhadas.

Meio de transporte utilizado
O carro é o meio mais utilizado, sendo responsável por 89% das chegadas a cidade, o que também
explica a presença da maioria das vezes mais de uma pessoa por visita, 69% acompanhados.

Perfil etário.
Adultos respondem por 50% das pessoas que vem a Birigui, seguido de 34% de crianças.

Plano Diretor de Turismo de Birigui - 2018/2020
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Hospedagem
A maioria das pessoas que visitam Birigui não se hospeda na cidade; 58% nunca se hospedaram, número condizente com a baixa permanência; mais da metade fica menos de 06 horas; apenas 37% se hospedam na cidade.

Local de hospedagem
Dos entrevistados que responderam a pesquisa, apenas 16% se hospedaram na rede hoteleira da cidade, enquanto 25% se hospedaram em casa de amigos e parentes. A maioria dos entrevistados não
responderam a essa pergunta.

Gasto médio com alimentação.
Apenas 61% dos entrevistados responderam a essa pergunta. A maioria dos entrevistados que responderam a pergunta tiveram um gasto médio entre R$20,00, 26% e R$40,00, 26%.

Gasto médio aproximado por pessoa por viagem
Os valores variaram entre R$20,00 a R$40,00, 11%; entre R$40,00 e R$60,00, 13; R$80,00 e R$100,00,
15% e entre R$100,00 e R$200,00 responderam por 9% dos gastos.

Gasto médio aproximado por pessoa hospedagem
Entre os pesquisados que se hospedaram na cidade, o gasto médio foi de até R$100,00, 12% e até
R$150,00, 8% dos hóspedes.

Avaliação sobre a limpeza da cidade
A maioria dos pesquisados fez uma avaliação positiva sobre a limpeza urbana, com 85,5% de avaliações
acima de 6, em uma escala de 1 a 10.

Restaurantes
Não opinaram 39,2% e 50,1% fizeram avaliações positivas, com nota 6 ou superior.
Plano Diretor de Turismo de Birigui - 2018/2020
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Segurança
Entre os pesquisados, 76% atribuíram nota positiva a segurança em Birigui, com notas superiores a 6.

Bares e lanchonetes
Assim como os restaurantes, a maioria dos entrevistados fez uma avaliação positiva dos bares e restaurantes (63,8%).

Sanitários públicos
A maioria dos entrevistados não opinou (75,3%). Os resultados não foram conclusivos.

Pontos históricos
Uma parcela significativa não opinou sobre os pontos históricos (40,4%), número compatível com o
percentual de pessoal que ficam até 06 horas na cidade.
Entre os entrevistados que responderam, 51,7% avaliaram como positivo os pontos históricos da cidade.

Sinalização Viária
Um dos destaques da pesquisa é o índice de aprovação da sinalização viária, com 87,5%.

Trânsito
Assim como a sinalização, o trânsito também apresenta um alto índice de aprovação (72,9%).

Comércio
Um dos melhores níveis de aprovação entre os temas pesquisados, o comércio de Birigui, é destaque
com 89,2% de aprovação.

Artesanato
Não opinaram 75,3% dos entrevistados, dados da pesquisa não conclusivos.
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Pontos de Informação
Não opinaram 69,9% dos entrevistados, dados da pesquisa não conclusivos.

Posto de atendimento
Não opinaram 43,4% dos entrevistados. Entre os que responderam a pesquisa, 46,4% dos entrevistados fizeram uma avaliação positiva.

Cortesia dos moradores
Os entrevistados avaliaram como positiva a cortesia do biriguiense, com 78,2%.

Estacionamentos
Os estacionamentos foram bem avaliados por 55,4% dos entrevistados.

Hospedagem
Não opinaram 81,9% dos entrevistados, dados da pesquisa não conclusivos.
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INTRODUÇÃO
O tipo de turismo de Birigui é predominantemente de NEGÓCIOS. A cidade,
conhecida como capital nacional do calçado infantil, justamente por abrigar
centenas de fábricas de calçados, despontou nos últimos anos também como um
forte polo de comércio, atendendo um novo público, uma nova demanda, o
atacadista.
Neste cenário, o surgimento de lojas de fábrica, oferecendo produtos com preços
atrativos, vem crescendo a cada dia. Hoje, a cidade conta com um centro
comercial atacadista, conhecido como Nelson Calixto, onde há um aglomerado de
lojas de fábrica, um shopping mais ao centro da cidade, identificado como
Território das Fábricas e as lojas de fábrica representando algumas das
principais marcas da cidade.
Além disso, entidades do setor, promovem periódicas ações com objetivo de
trazer compradores do Brasil e do exterior para conhecer e consumir os
produtos aqui produzidos pelo setor.
Por outro lado, o comércio local também atende uma demanda de algumas
cidades pequenas vizinhas, que vem consumir produtos de consumo, trabalhar,
realizar negócios e desfrutar do entretenimento e lazer proporcionados pelo
município.
Eventos culturais, religiosos, leilões, a gastronomia tradicional e eventos
artísticos complementam o conjunto de atrativos oferecidos pela cidade.
Esta pesquisa foi elaborada a partir deste contexto, primando o entendimento do
comportamento do visitante, seu perfil e impressões sobre a cidade.
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METODOLOGIA
Tipo de pesquisa: qualitativa
Visa obter informações sobre a opinião do entrevistado em relação a alguns
hábitos na visita à cidade, tais como: origem, motivo da visita, tempo de estadia,
perfil da pessoa ou grupo, onde ficam, meio de transporte utilizado, valores
gastos no destino e outros.
Aplicação: presencial
Uma equipe capacitada, devidamente instruída e identificada abordou os
visitantes nos locais de fluxo e recepção deste tipo de público. Na abordagem, é
perguntado se são de fora ou morador da cidade. Se sim para a primeira
pergunta, dá-se sequência a entrevista. Neste momento é anotada também a
relação pessoas da cidade x visitante, com objetivo de se ter noção da quantidade
proporcional naquele dia e local entre nativos e visitantes.
Equipe
Atuaram nesta pesquisa, 1 coordenador/analista de projeto, 1
instrutor/supervisor/entrevistador, 3 entrevistadores, 2
verificadores/tabuladores.
Data e local de aplicação
As pesquisas foram nos meses de setembro, outubro e dezembro de 2017, em
dias da semana e finais de semana. Os pontos de entrevista foram:







Supermercado Muffato
Centro de compra Nelson Calixto
Território das fábricas
Natal Iluminado
Parque dos Dinossauros
Praça Central de Birigui (Dr.
Gama)

 1ª. Festa das Nações (Parque do
Povo)
 Shopping da Klin
 Hotel Ibis
 Hotel São Bento
 Hotel Pérola Verde
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Natal Iluminado 2017

Natal Iluminado 2017

5

Centro de Compras Nelson Calixto

6

Território das Fábricas

Parque dos Dinossauros

7

Av. Nelson Calixto

Av. Nelson Calixto

8

Av. Nelson Calixto

Av. Nelson Calixto

9

Av. Nelson Calixto

Parque dos Dinossauros

10

Parque dos Dinossauros

Parque dos Dinossauros

11

Festa das Nações – Parque do Povo

Festa das Nações – Parque do Povo

12

Natal Iluminado – Praça Dr. Gama

Natal Iluminado – Praça Dr. Gama
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RESUMO DO TRABALHO
Coleta de campo..............................................................................

18 dias

Total de abordagens......................................................................

±900 pessoas

Total de entrevistados..................................................................

166 pessoas

Pontos de pesquisa........................................................................

11 locais #

Quantidade de perguntas feitas por entrevistado............

33 perguntas

Tempo médio de aplicação por pesquisa.............................

10 minutos
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ORIGEM DOS VISITANTES
Local de origem X Quantidade
PRUDENTE
ARAÇATUB
A

36

SÃO PAULO

17

CLEMENTI
NA

9

COROADOS

9

SÃO JOSÉ
DO RIO
PRETO
PENAPOLIS
MARINGÁPR
BILAC

6

SANTO
ANDRÉ

3

SANTOPOLI
S DO
AGUAPEI

3

BARBOSA

2

BREJO
ALEGRE

2

CAMPINAS

2

CURITIBAPR

2

GLICÉRIO

2
2

CAMPO
MOURÃOPR

1

CASTILHO

1

CERQUILH
O

1

COSMORA
MA-PR

1

DOURADOS
-MS

1

GABRIEL
MONTEIRO

1

GOIANIAGO

1

GUARAÇAI

1

5
4
3

BRAUNA

3

ITAPETININ
GA

BURITAMA

3

LOURDES

2

GUARUJÁ

1

PARAPUÃ

2

GUARULHO
S

1

BALSAMO

1
1

1

CAMPO
GRANDEMS
MIRANDÓP
OLIS
PRES

3

3
3

BAUERI

1

HORTOLAN
DIA

BRASILIADF

1

INDAIATUB
A

15

A-MS
INOCÊNCIA
-MS
IPOJUCAPE

1

1

JAÚ

1

JOSE
BONIFACIO

1

JURITIS

1

LINS
LONDRINAPR

1
1

SALVADORBA

1

SANTA FÉ
DO SUL

1

TRÊS
LAGOAS-MS

1

NOVA
GUATUPOR
ANGA

1

NOVA
LUZITANIA

1

NOVO
HAMBURG
O-RS

1

VALENTIM
GENTIL

1

NOVO
MURO-RS

1

VERA CRUZ

1

PIACATU

1

VOTUPORA
NGA

1

1

ZACARIAS

1

MARILIA

1

PIRACICAB
A

NHANDEAR
A

1

REGENTE
FEIJÓ

1

NOVA
ANDRADIN

1

RIBEIRÃO
PRETO

1

16

Origem por Unidade Federativa

ORIGEM POR UF
OUTROS
ESTADOS; 13%

DO ESTADO DE
SP; 87%
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Principais motivos da visita
MOTIVOS DA VISITA
45%
42%
40%
35%
30%
25%
19%

20%

18%

15%
11%
10%
5%

5%

2%

2%

1%

0%
1
COMPRAS

LAZER

VISITAR PARENTES

TRABALHO

PASSEIO

EVENTOS CULTURAIS

VENDAS

NEGÓCIOS

Negócios – reuniões, visita a clientes ou fornecedores.
Vendas – representantes comerciais
Eventos culturais – shows, festas, teatro, apresentações etc.
Compras – para revenda e consumo próprio.
Trabalho – trabalhadores de outras localidades escalados para
projetos específicos.
Visitar parentes – pelos mais variados motivos.
Lazer – freqüentar restaurantes, bares, casas noturnas.
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Quantidade de vezes que visitaram a cidade

VISITARAM A CIDADE...

3 VEZES
0%
2 VEZES
3%

TRABALHA NA
CIDADE
1%

5 VEZES
1%

4 VEZES
1%

PRIMEIRA
VISITA
13%

VÁRIAS VEZES
81%
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Por qual meio souberam sobre o destino

70,0%

63,3%
60,0%

50,0%

40,0%

30,0%

20,0%

18,7%
10,8%

10,0%

3,0%

1,2%

1,2%

0,6%

0,6%

0,6%

0,0%
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Tempo médio de permanência dos visitantes

TEMPO DE PERMANÊNCIA

2 MESES; 1%
1 MÊS; 2%
NÃO
RESPONDERAM;
4%

6 MESES; 1%

15 DIAS; 1%

2 DIAS; 8%

ALGUMAS
HORAS
1/2 DIA
3 A 5 DIAS
1 SEMANA

1 DIA; 8%
ALGUMAS
HORAS; 45%

1 DIA
2 DIAS
NÃO
RESPONDERAM
1 MÊS

1 SEMANA; 10%

2 MESES

3 A 5 DIAS; 10%

15 DIAS
6 MESES

1/2 DIA; 11%
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Quantidade de pessoas que estão na viagem

30%

25%

20%

15%

10%

5%

0%

28%

22%
19%
13%
9%

2%

2%

2%

1%

1%

1%

1%
Série1
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Meio de transporte utilizado para chegar ao destino

AVIÃO
2%

MOTO
1%

CARRO/AVIÃ
O
1%

BICICLETA
0%
CAMINHÃO
1%

ÔNIBUS
6%

CARRO

ÔNIBUS
AVIÃO
MOTO
BICLETA
CAMINHÃO

CARRO
89%

CARRO/AVIÃO
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Perfil etário dos visitantes

CRIANÇAS, ADULT
JOVENS; 2% OS E IDOSOS; 1% CRIANÇAS E
JOVENS; 1%
IDOSOS; 2%
CRIANÇAS, JOVEN
S E ADULTOS; 2%

JOVENS E IDOSOS;
1%

ADULTOS E
IDOSOS; 2%
JOVENS E
ADULTOS; 7%

CRIANÇAS E
ADULTOS; 34%

ADULTOS; 50%
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Entre os visitantes, se hospedam na cidade

RARAMENTE;
5%

SEMPRE; 37%
NUNCA; 58%
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Dos que se hospedam, se hospedam em

ARAÇATUBA;
1%

OUTROS; 1%

HOTEL; 16%

CASA DE
PARENTES OU
AMIGOS; 25%

NÃO
INFORMARAM;
58%
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Gasto médio aproximado por pessoa
Item- ALIMENTAÇÃO
Gasto médio por pessoa - em reais
DE 150 A 200

1%

ACIMA DE 200

2%

DE 50 A 70

2%

DE 100 A 150

DE 40 A 50

DE 20 A 40

ATÉ 20

4%

5%

22%

26%

39% dos entrevistados preferiram não responder essa
pergunta.
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Gasto médio aproximado por pessoa por viagem
Gasto médio por pessoa - em reais
ACIMA DE 500

300 A 500

ATÉ 20

200 A 300

60 A 80

100 A 200

20 A 40

40 A 60

2%

2%

4%

4%

5%

9%

11%

13%

80 A 100

15%

Produtos, entretenimento, souvenires, etc.
34% dos entrevistados preferiram não responder essa pergunta.
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Gasto médio aproximado por pessoa
Item- HOSPEDAGEM
(% entre os que se hospedam na cidade)
Gasto médio por pessoa - em reais
ATÉ 750

4%

ATÉ 500

4%

ATÉ 200

4%

ATÉ 150

8%

ATÉ 100

ATÉ 20

12%

4%

65% preferiram não informar ou não sabiam
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Gasto médio aproximado por pessoa
Itens – EXTRAS
(Farmácia, mecânico, borracharia, etc)
Gasto
R$150,00
R$30,00
R$10,00
R$20,00
R$50,00
R$40,00
R$200,00
R$60,00
R$70,00
R$300,00
R$450,00
NI

qtde
12
8
7
6
6
4
3
2
2
2
1
113

%
7%
5%
4%
4%
4%
2%
2%
1%
1%
1%
1%
68%

NI = Não informaram
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Opinião do visitante em relação a itens específicos
Foi sugerido que atribuíssem nota de 0 a 10 para cada item mencionar, sendo 0 a
menor e 10 a maior. Alguns entrevistados não classificaram por não terem opinião
a respeito, por não terem conhecido o local ou preferiram não opinar.

LIMPEZA DA CIDADE

% POR NOTA
3,0%

NO

24,1%

10

10,8%

9

33,7%

8

14,5%

7
6

2,4%
7,8%

5
4

0,6%

3

1,2%

2

1,2%

1
0

0,0%
0,6%
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RESTAURANTES

% POR NOTA
NO

39,2%
12,7%

10

7,2%

9
8

12,7%

7

12,7%
4,8%

6

7,8%

5
4
3
2
1
0

0,0%
0,6%
1,2%
0,0%
1,2%
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SEGURANÇA

% POR NOTA
9,0%

NO

18,7%

10

14,5%

9

22,9%

8

13,9%

7

6,0%

6

9,6%

5

2,4%

4
3
2
1
0

1,2%
0,6%
0,0%
1,2%
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BARES E LANCHONETES

% POR NOTA
30,7%

NO

17,5%

10

11,4%

9

18,7%

8

9,6%

7

6,6%

6

3,6%

5
4
3
2
1
0

0,6%
0,0%
0,6%
0,0%
0,6%
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SANITÁRIOS PÚBLICOS

% POR NOTA
75,3%

NO
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0

4,8%
0,0%
1,2%
4,2%
3,0%
3,6%
0,0%
0,6%
1,8%
0,0%
5,4%
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PONTOS HISTÓRICOS

% POR NOTA
40,4%

NO

23,5%

10

10,2%

9

9,0%

8

7,2%

7
6

1,8%
3,0%

5
4
3
2
1
0

0,6%
2,4%
1,2%
0,0%
0,6%
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SINALIZAÇÃO VIÁRIA

% POR NOTA
3,6%

NO
10

39,2%
14,5%

9

16,9%

8

14,5%

7
6

2,4%
3,6%

5
4

0,6%

3

0,6%

2
1
0

1,8%
0,6%
1,8%
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TRÂNSITO DA CIDADE

% POR NOTA
3,0%

NO

26,5%

10

15,1%

9

19,3%

8

9,0%

7

3,0%

6

13,3%

5

3,0%

4
3
2
1
0

1,8%
0,6%
0,0%
5,4%
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COMÉRCIO

% POR NOTA
6,6%

NO

41,6%

10

16,3%

9

21,7%

8

7,2%

7
6
5

2,4%
1,8%

4

1,2%

3

1,2%

2

0,0%

1

0,0%

0

0,0%
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ARTESANATO

% POR NOTA
75,3%

NO

9,0%

10
9

3,6%

8

4,8%

7

4,8%

6

1,2%

5

1,2%

4

0,0%

3

0,0%

2

0,0%

1

0,0%

0

0,0%
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PONTOS DE INFORMAÇÃO

% POR NOTA
69,9%
NO

12,7%

10
9
8

0,0%
3,6%

7

2,4%

6

2,4%

5
4
3
2
1
0

3,6%
1,2%
0,6%
1,2%
0,6%
1,8%
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POSTO DE ATENDIMENTO

% POR NOTA
NO

43,4%
19,3%

10

5,4%

9

13,3%

8

6,0%

7
6

0,6%
8,4%

5
4
3
2
1
0

1,2%
0,6%
0,0%
0,6%
1,2%
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CORTESIA DOS MORADORES

% POR NOTA
16,3%

NO

35,5%

10

10,8%

9

21,1%

8

8,4%

7
6

0,6%
3,6%

5
4
3
2
1
0

0,0%
0,6%
0,0%
0,6%
2,4%
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ESTACIONAMENTOS

% POR NOTA
12,7%

NO

21,7%

10

7,8%

9

16,3%

8

12,0%

7

6,0%

6

11,4%

5

4,8%

4
3

1,2%

2

1,2%

1
0

0,6%
4,2%

44

HOSPEDAGEM

% POR NOTA
81,9%

NO

9,0%

10
9
8

3,0%
1,8%

7

0,6%

6

1,2%

5

1,2%

4

0,0%

3

0,6%

2

0,6%

1

0,0%

0

0,0%

Entre os que se hospedam em casa de parentes e amigos (total 41 pessoas)
17% atribuíram nota 10 na hospedagem
83% não opinaram.
Entre os que s hospedaram em hotel (total 26 pessoas)
4% atribuíram notas 2, 3 e 7
8% atribuíram notas 5 e 6
12% nota 8
19% nota 9
31% nota 10
E 12% não opinaram
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RODOVIAS DE ACESSO

% POR NOTA
NO

2,4%

10

44,6%
15,7%

9

17,5%

8

9,6%

7
6

1,8%
5,4%

5
4
3

1,2%
1,8%

2

0,0%

1

0,0%

0

0,0%
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Equipe
Coordenador responsável........................

Cássio Betine

Supervisão.....................................................

Bianca

Entrevistadores..........................................

Bianca, Patrick, Stephanie, Fernanda

Verificação e tabulação...........................

Victoria, Daniela

Período de execução da pesquisa
Setembro, outubro e dezembro de 2017
Local: Birigui/SP/Brasil

www.f7digitall.com.br
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Prognóstico
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3 Prognóstico
O desenvolvimento do Plano Diretor de Turismo utilizou duas ferramentas para o prognostico turístico do município de Birigui, a análise SWOT e do Índice de Competitividade do Turismo Nacional.

3.1 SWOT

Fatores Internos

Fatores Positivos
Forças – Pontos Fortes
Capital Nacional do Calçado Infantil
Diversos projetos empresariais de expansão em curso
Conselho de Turismo ativo e dinâmico.
Pluralidade Empresarial.
02 Distritos Industriais ativos e 01 em construção.
Eventos tradicionais da cidade durante todo o ano.
Instituições de Ensino sólidas, dentre elas, uma Federal.
Proximidade ao Rio Tietê.
Canais de Comunicação ativos.
Forte espírito empreendedor da população.
Agronegócio consolidado.
Diversidade Gastronômica.
Variedade de Eventos.
Hospitalidade da População.
Início do processo de valorização do Patrimônio Histórico Cultural (Material e Imaterial).
Aeroclube de Birigui com pista de pouso e decolagem à disposição.
Construção de Aeródromo Comercial (de carga).
Oferta de Emprego constante.
Bom sistema de Saúde para os turistas
Boa rede de hotéis
Boa variedade e quantidade de estabelecimentos de A&B
Boa reputação
Kartódromo Internacional
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Fatores Internos

Fatores Negativos
Fraquezas – Pontos Fracos
Falha na sinalização de trânsito, incluindo falta de sinalização
turística.
Falta de arborização e parques turísticos.
Falhas no desenvolvimento da mobilidade urbana.
Falta de pontos de embarque e desembarque turístico.
Falta de pontos de informações/atendimento turístico.
A desvalorização turística ou desconhecimento turístico dos
próprios munícipes.
Não possui shopping.
Ausência de pontos turísticos culturais (museus, centros de
exposições, espaços para eventos de grande porte).
Falta de dispositivos para divulgação dos atrativos turísticos da
cidade (aplicativos para celulares, sites, mídia especializada).
Ausência de capacitação aos guias turísticos (inclusive para
turismo de negócios).
Falta de curso superior na área turística/hoteleira.
Falhas na legislação turística municipal.
Índice de poluição elevado (devido à quantidade de indústrias).
Ausência da estrutura na administração pública do departamento de turismo consolidado.
Mão de obra com baixa qualificação
Falta de Plano de Marketing Turístico
Ferrovia, não oferece terminal de passageiros
Hidrovia, não oferece terminal de passageiros
Não participa de feiras e eventos do setor
Não realiza promoção do destino
Não oferece roteiros locais
Não mede o efeito do turismo na economia local
Falta setor para acompanhamento e monitoramento do turismo
Falta de participação da população nas atividades turísticas –
engajamento
Distancia dos centros emissores de turistas
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Fatores Externos

Fatores Positivos
Oportunidades
Reconhecimento nacional como polo de produção de calçados.
Em nossa região, Birigui é reconhecida como única cidade a
oferecer a modalidade Turismo de Negócios.
Desenvolvimento do Turismo na região do Rio Tietê (“Circuito
Tietê Vivo”).
Utilização do canal hidrovia Tietê-Paraná e gasoduto Brasil-Bolívia.
Aeroporto próximo (Aeroporto Estadual “Dário Guarita” –
Araçatuba).
Rodovias bem estruturadas.
A cidade está assentada sobre a maior bacia de água doce
“Aquífero Guarani”.
Ferrovia Ativa.
Aquecimento economia

Fatores Externos

Fatores Negativos
Ameaças
Oscilações econômicas no cenário nacional ou estadual afetam
diretamente a indústria local.
Margem de rio menor se comparado às cidades próximas.
Aeroporto não é no município
Falta de um planejamento integrado de turismo regional
Cidades próxima podem se tornar polos de atração de públicos
específicos
Novos municípios com qualificação de MIT na região
Depressão econômica
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3.2 Índice de Competitividade do Turismo Nacional
Dimensão
Infraestru-

Capacidade

Fornecimen- Estrutura

tura Geral

de aten-

to de ener-

urbana nas

dimento

gia

áreas turís-

médico para

ticas

o turista no

Acesso

destino
Boa
Acesso

Adequada
Acesso ro-

média
Acesso

Acesso fer-

Sistema de

Proximidade

aéreo

doviário

aquaviário

roviário

transporte

de grandes

no destino

centros
emissivos de

Sinalização

disponivel
Centro de

disponivel
não
Espaço para Capacidade

não
Capacidade

turistas
sim
não
Estrutura de Capacidade

turística

atendimen-

eventos

dos meios

do turismo

qualificação

de hosped-

receptivo

para o turis- rantes

to ao turista

Atrativos

sim
Atrativos

agem
sim
sim
Eventos pro- Realizações

não
Diversidade

naturais

culturais

gramados

técnicas,

de atrativos,

científicas

opções e

mo
não

dos restau-

boa

ou artísticas equipamen-

Plano de

sim
sim
Participação Promoção

sim
Estratégias

marketing

em feiras e

do destino

de promo-

não

ção digital
não

eventos
não

Plano Diretor de Turismo de Birigui - 2018/2020

tos de lazer
sim

264

Estrutura

Grau de

Grau de

Planejamen- Grau de

municipal

coopera-

coopera-

to para a ci-

cooperação

para apoio

ção com o

ção com o

dade e para

público-pri-

ao turismo

governo

governo

a atividade

vada

estadual
médio
Governança Projetos de

federal
turística
baixo
baixo
média
Planejamen- Roteirização Promoção

cooperação

to turístico

e apoio

regional

regional

à comercialização
de forma

Pesquisas

não
não
Pesquisas de Sistema de

de demanda oferta

integrada
não
não
Medição dos Setor es-

estatísticas

impactos da pecífico de

do turismo

atividade

turística
sim
sim
não
Aspectos da Infraestrutu- Infraestrutu- Empreendieconomia

ra de comu-

ra e facili-

mentos ou

local

nicação

dades para

eventos ala-

Capacidade

sim
Presença

negócios
sim
Concor-

vancadores
sim
Geração de

de quali-

de grupos

rência e

negócios e

ficação e

nacionais e

barreiras de empreende-

aprovei-

internacion- entrada

tamento

ais do setor

do pessoal

do turismo

estudos e
pesquisas
não

dorismo

local
sim

não

sim
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Acesso à

Empregos

educação

gerados pelo atrativos e
turismo

Uso de

Cidadania,

Política de

sensibi-

enfrenta-

equipamen- lização e

mento e

tos turísticos participação prevenção à
pela popu-

na atividade exploração

lação

turística

de crianças
e adolescen-

Estrutura e

sim
Atividades

tes
sim
não
sim
Rede pública Rede pública Coleta e

Patrimônio

legislação

em curso

de distribui- de coleta e

destinação

natural e

municipal

potencial-

ção de água

tratamento

pública de

unidades de

de meio

mente polu-

de esgoto

resíduos

conservação

ambiente

idoras

no território

Produção

não
Patrimônio

sim
Estrutura

cultural as-

histórico

municipal

sociada ao

cultural

para apoio à

sim

cultura
sim

turismo

sim
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3.3 Análise
Birigui apresenta uma rede bem estruturada de serviços turísticos que se desenvolveu para atender o
turismo de negócios, que nasceu em função do desenvolvimento do polo calçadista. A cidade cresceu e se diversificou, embora ainda seja uma das principais atividades econômicas do município, a
indústria calçadista divide a atenção com uma agricultura diversificada, uma ampla rede de serviços e
indústrias que movimentam a economia local.

O setor turístico cresceu e se desenvolveu de forma anárquica, com base nas oportunidades e demandas criadas com o crescimento econômico do município.

A estruturação turística com a participação dos setores público e privado é recente e já apresenta
resultados, demonstrando que a participação de todos os stakeholders é fundamental para a consolidação do setor.

Através da análise SWOT e do Índice de Competitividade do Turismo Nacional, criado pelo Ministério
do Turismo (MTur), Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae Nacional) e a
Fundação Getúlio Vargas (FGV), foram identificados diversas qualidades e algumas deficiências que
necessitam de atenção.

Entre as qualidades, uma boa oferta de opções de hospedagem, alimentos e bebidas, acesso rodoviário de qualidade, serviços urbanos e um bem consolidado turismo de negócios.

Entre as principais deficiências, estão: infraestrutura de apoio turístico, atrativos naturais não explorados, marketing e governança inexistente, formação de mão de obra, inexistência de roteiros estruturados, dependência do ambiente macroeconômico.
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Potencialidade

Birigui apresenta uma série de potencialidades turísticas: desde o desenvolvimento de novos segmentos, conforme identificado no relatório E- Segmentação do inventário turístico, passando pela
otimização dos resultados dos 150.000 turistas que já visitam a cidade anualmente.

Estratégias

A estratégia para o desenvolvimento turístico de Birigui é baseada na metodologia SMART, criada por
Peter Drucker. É um acrônimo (palavra formada pelas iniciais) de um termo em inglês: Specific, Menssurable, Achievable, Realistc e Time-based:

Specific: o objetivo deve ser específico, facilmente entendido por qualquer pessoa.

Measure: mensurável, que tem medida, ou seja, como você saberá avaliar se aquele objetivo foi
alcançado ou não.

Achievable: atingível, alcançável, ou seja, o objetivo deve ser ousado, porém dentro de uma realidade possível, do contrário, isso vai provocar desmotivação e frustração.

Relevant: relevante. A sua meta deve ser relevante, o seu esforço será recompensado quando alcançar a meta.

Time-based: ou tempo. O seu objetivo precisa ter um prazo para ser alcançado.
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3.4 Sugestões do COMTUR
•

Ampliar o quadro funcional do Departamento Municipal de Turismo em 3 servidores;

•

Aumentar o cadastro no Cadastur com o apoio da Prefeitura Municipal de Birigui;

•

Construir dois Postos de Atendimento Turísticos – Praça Dr Gama e Nelson Calixto;

•

Criar estratégias para fomentar os atrativos turísticos de Birigui, tendo como alvo a transformação
dos visitantes da cidade em turistas;

•

Aumentar os índices de performance do município em 60% nas categorias de serviços turísticos;

•

Criar um Plano de Comunicação do Turismo;

•

Oferecer capacitações para funcionários do setor comercial e de serviços;

•

Implementar um programa educacional sobre o turismo local na rede escolar;

•

Implantar a sinalização turística nas principais vias da cidade;

•

Criar o projeto do Embaixador do Turismo;

•

Fomentar a criação de estratégias de relacionamento do comerciário local com os visitantes da
cidade;

•

Estimular a utilização de jogos digitais e plataformas online pelos jovens da cidade.
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Plano de
Ação
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4. Plano de Ações
O Plano de Ações do Plano Diretor de Turismo de Birigui está estruturado por segmento:

• Infraestrutura
• Desenvolvimento turístico
• Atrativos
• Segmentação
• Gestão
• Marketing
• Eventos e promoções

Infraestrutura
Objetivo
Ampliar o quadro fun-

Prioridade Prazo
Alta
1

cional do Departamento
Municipal de Turismo em
3 servidores;

Responsável
Administração
Municipal

Justificativa
A estruturação e o desenvolvimento
do turismo local exige uma equipe
dimensionada a grandeza do desafio
que se apresenta, motivada, equipada com os meios e ferramentas
necessárias para apoiar, planejar e
executar as mudanças necessárias
para a transformação que a cidade
necessita.
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Criação do Observatório

Alta

1

do Turismo

Administração
Municipal e
COMTUR

O Observatório de Turismo será um
núcleo de pesquisas e inteligência de
mercado turístico de Birigui, que analisará o comportamento do turismo,
contribuindo para que o destino se
torne cada dia melhor para seus visitantes e moradores. As informações
levantadas, compiladas e analisadas são dirigidas aos profissionais,
especialistas, acadêmicos, agentes
públicos e privados, para auxiliar na
tomada de decisão com propósito de
conhecimento, aprimoramento e de-

Implementar lixeiras se-

Média

2

letivas em locais públicos
estratégicos

Administração
Municipal

senvolvimento do setor turístico.
A coleta seletiva é um importante
elemento para o correto processamento e destinação do Resíduos Sólidos Urbanos - RSU, nesse sentido as
lixeiras seguem um padrão de cores
do CONAMA: a cor azul para papéis,
vermelho para plásticos, verde para
vidros, amarelo para metais, preto
para madeiras, marrom para resíduos orgânicos e cinza para resíduos gerais não recicláveis.
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Melhorar acesso aos atra- Média

2

tivos com implantação de

Administração
Municipal

ciclovias.

O uso da bicicleta como alternativa
ao transporte unipessoal e mesmo ao
transporte público, abre novas possibilidades e experiências ao turista,
permitindo uma vivência mais próxima entre o turista, a cidade e seus
atrativos. O planejamento cicloviário
baseia-se na premissa de incentivar o uso da bicicleta como meio de
transporte em uma cidade ou região.
O enfoque vai além das ciclovias e
visa enxergar o uso da bicicleta dentro do contexto urbano existente
para atender as necessidades reais
dos ciclistas. O bom planejamento
cicloviário necessita de segurança
viária para circulação bem como de
infraestrutura adequada de estacion-

Realizar croqui ou mapa

Alta

1

artístico de áreas do município destinadas ao uso
turístico

Administração
Municipal

amento para bicicletas.
De acordo com o Mtur o “O mapa
turístico é um instrumento muito importante para gestão, estruturação
e promoção dos destinos.”, analogamente o desenvolvimento do Mapa
Turístico de Birigui, contribuirá para
o desenvolvimento das atividades
turísticas e o planejamento do setor,
agindo como um elemento estruturante para o crescimento do turismo
no município.
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Requalificar as praças,

Média

2

atrativos turísticos, para

Administração

Requalificação, renovação ou reabil-

Municipal

itação urbana é a transformação de
uma zona ou outra área urbana a fim

serem visitados pelos

de rejuvenescê-la. Esta renovação
pode abranger edificações, trans-

turistas e munícipes

porte e infraestrutura de uma determinada área urbana. Trata-se do processo de reconstrução que precisam
de manutenção e modernização para
continuar suplantar o seu uso ou
para atender a novos usos.

Desenvolvimento turistíco
Objetivo

Prioridade

Prazo

Responsável

Justificativa

Construção de dois

Alta

1

Administração

Birigui conta hoje apenas com o

Municipal

atendimento ao turista real-

Postos de Atendimento
Turísticos – Secultur e

izado na sede da Secretaria de

Nelson Calixto dotados

Cultura e Turismo, é necessário

de infraestrutura ade-

criar dois Pontos de Atendi-

quada e com banheiros

mento ao Turista, com pessoal,

públicos;

equipamento e espaços específicos para atendimento ao
turista,
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Implantar um pro-

Média

2

grama de sinalização

Administração

A sinalização viária, comu-

Municipal

nicação efetuada por meio

turística universal no

de um conjunto de placas de

município e nos atra-

sinalização implantadas sucessi-

tivos, atendendo o

vamente ao longo de um trajeto

manual de sinalização

estabelecido, tem por objetivo

turística da EMBRATUR

melhorar a mobilidade e o deslocamento de pessoas e garantir a eficiência e a segurança do
sistema viário para os usuários
das vias urbanas e rurais, auxiliando-os a atingir os destinos
pretendidos. A sinalização de
orientação turística, com mensagens que contribuem para a
difusão do conhecimento dos
atrativos e para o desenvolvimento da atividade turística,
reveste-se de grande importância, pois tem função educativa e
indicativa, além de dinamizar o
setor turístico e integrar o turista com a paisagem visitada.
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Padronizar sinalização

Baixa

3

turística municipal se-

Administração

A adoção do Manual de Si-

Municipal

nalização Turística desenvolvido

gundo orientações do

pelo Ministério do Turismo com

Ministério do Turismo

o apoio do Iphan, oferecerá as
informações que substanciam
o senso de posicionamento e o
reconhecimento espacial, além
de serem supridas as necessidades básicas de orientação
para deslocamentos em territórios desconhecidos. Cumpre
ainda significativo papel quando oferece dados suplementares a respeito do universo e da
natureza dos atrativos dispostos
ao longo da malha viária urbana, ou nos percursos rodoviári-

Capacidade dos meios

Baixa

3

de hospedagem

Setor Privado

os existentes entre eles.
A cidade dispõe de uma boa
oferta de UHs, mas com o
crescimento do setor industrial e o lançamento de novos
equipamentos, como o Speed
Park - Kartódromo Internacional
de Birigui, em breve a haverá
necessidade de novas UHs. O
acompanhamento pelo Observatório de Turismo associado
a pesquisa de demanda pode
indicar as necessidades futuras.

Plano Diretor de Turismo de Birigui - 2018/2020

276

Criar leis de incentivo

Alta

1

a parcerias públicas

Administração

O turismo é uma atividade

Municipal

eminentemente privada, cabe

privadas para desen-

ao estado regular, fiscalizar e

volver os atrativos

legislar, incentivando a partici-

turísticos e equipa-

pação privada e fomentando o

mentos, permitindo a

desenvolvimento.

gestão compartilhada
dos mesmos
Listar empreendimen-

Administração

Manter o Inventário Turístico

tos, meios de hosped-

Municipal +

Municipal atualizado anual-

agem e gastronomia

Comtur

mente, dentro da plataforma do

Administração

Observatório do Turismo.
Fiscalizar os horários de fun-

Municipal

cionamento dos estabelecimen-

Fiscalizar o funcion-

Alta

Alta

1

1

amento do comércio
(dias e horário)

tos ligados ao trade turístico
como forma de manter informado o turista sobre os equipamentos disponíveis e seus

Auxiliar e orientar na

Alta

1

COMTUR

horários de funcionamento.
Orientar e auxiliar a criação, de-

criação e estruturação

senvolvimento dos setores de

de comércio gas-

gastronomia e hospedagem

tronômico e hospedagem no município
Cadastrar empreen-

Alta

1

Administração

Estimular e apoiar as empresas

dimentos do trade no

Municipal +

do setor a se inscreverem no

CADASTUR

Comtur

CADASTUR/MTUR

Plano Diretor de Turismo de Birigui - 2018/2020

277

Implantar um escritório Média

2

Administração

A administração municipal já

de fomento ao em-

Municipal +

dispõe da Secretaria De Desen-

preendedorismo quali-

Comtur

volvimento, Economia, Ciência,

ficado e criativo para o

Tecnologia E Inovação – SEDEC-

turismo

TI, que através da Diretoria do
Departamento de Desenvolvimento Comercial, Serviços e
Turismo, associada a Secretaria
de Cultura e Turismo e o COMTUR, devem criar um grupo
permanente para fomentar as
atividades e empreendimentos

Monitorar o desen-

Alta

1

volvimento do plano de

Administração

turísticos.
A Secretaria de Cultura e Tu-

Municipal

rismo com a participação do

ação

COMTUR deverá monitorar de
forma constante as metas e
ações preconizadas no Plano
Diretor de Turismo, de forma a
acompanhar o desenvolvimento
das metas, e se necessário efetuar as correções necessárias
para o atingimento das metas

Definir temas para ca-

Média

2

COMTUR

estabelecidas.
O COMTUR é a instância para a

pacitação que atendam

discussão sobre quais os cursos

às demandas comuns

que o segmento necessita.
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Promover a capaci-

Baixa

3

COMTUR

Estimular junto a trade turístico

tação em línguas es-

a formação em línguas e libras,

trangeiras e em libras

expandindo a capacidade de
atendimento do segmento,
principalmente para o turismo

Montar cronogramas

Média

2

COMTUR

de negócios.
Birigui não dispõe de cursos

de cursos, palestras,

especializados no turismo, a

workshops, etc

realização de cursos, palestras e
outros eventos podem compensar essa deficiência atendendo
a demandas específicas do
Administração

setor.
dentificar espaços com poten-

tombamento ao Con-

Municipal +

cial arquitetônico e ou histórico

dephaat como instru-

Comtur

para sugerir seu tombamento

Enviar propostas de

Baixa

3

mento de preservação

junto ao Condephaat

de bens de valor
histórico, cultural,
arquitetônico e ambiental
Integrar o turismo na

Alta

1

grade curricular nas
escolas

Administração

A população de Birigui não con-

Municipal

hece o potencial e os atrativos
turísticos da própria cidade.
Através da rede pública de
ensino podemos distribuir para
a população as informações
sobre os atrativos da cidade
fomentando o turismo local.
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Fomentar a criação de

Alta

1

COMTUR

O turismo de negócios é um das

estratégias de relacion-

principais segmentos de turis-

amento do comerciário

mo consolidado no município.

local com os visitantes

Investir na formação e quali-

da cidade;

ficação do comerciário é uma
importante forma de fidelizar o

Criar estratégias para

Média

2

COMTUR

tursista.
De acordo com a Pesquisa

fomentar os atrativos

de Demanda o turista que

turísticos de Birigui,

visita Birigui permanece na

tendo como alvo a

cidade menos de 6 horas em

transformação dos

cada visita. O que oferece um

visitantes da cidade em

grande potencial de expansão

turistas;

para o consumo de produtos e
serviços turisticos.

Atrativos
Objetivo

Valorar as tradições e

Prioridade

Prazo

Média

2

Responsável

Justificativa

Administração

Mapear, identificar e trabalhar
os patrimônios culturais do município criando uma identidade
local como forma de diferenciar
o destino
Criar, fomentar e distribuir o calendário de eventos do município, integrando aos calendários
estaduais e federal de eventos e
turismo
Os atrativos do município devem
oferecer condições necessárias
para atender as necessidades
dos turistas, criando uma experiência única.

costumes; patrimônio

Municipal + Com-

cultural material e

tur

imaterial
Criar um calendário de

Alta

1

eventos

Requalificar os atrativos turísticos

Administração
Municipal

Alta

1

Administração
Municipal
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Personalizar produtos

Média

2

Administração

da cidade

Municipal + Com-

Divulgar o canal de

Média

2

tur
COMTUR

Alta

1

Administração

ouvidoria na Prefeitura,
Secretaria de Turismo
e COMTUR para aval-

Criar diferenciação nos atrativos,
tornando a experiência do turista única.
Desenvolver canais de comunicação no setor público e COMTUR para receber os comentários, reclamações e sugestões da
população e dos turistas.

iação e melhoria dos
atrativos turísticos
Promover a integração
entre SEBRAE e os

Municipal + Com-

donos dos empreendi-

tur

mentos locais

Organizar eventos

Média

2

Administração

turísticos nos espaços

Municipal + Com-

naturais
Gerar e estimular a

Média

2

tur
COMTUR

Alta

1

Administração

arte no município
Mapear patrimônio
cultural imaterial
Construir os ícones

Municipal
Baixa

3

representativos das
atividades da cidade
Potencializar as rotas
turísticas, com paradas

Administração
Municipal

Média

2

Administração
Municipal

O SEBRAE é uma excelente instituição para fomentar a qualificação e aprimoramento dos estabelecimentos do trade turístico,
a administração municipal pode
canalizar essas ações via Secretaria de Cultura e Turismo,
Mapear os espaços naturais e
realizar eventos como forma de
divulgação dos atrativos
Estimular a produção cultural
como forma de criação de uma
identidade única do município
O patrimônio imaterial é uma
característica única de uma localidade.
Parte integrante do Mapa Turístico de Birigui.

Parte integrante do processo de
roteirização do município.

para atender à contemplação e melhor
aproveitamento do
passeio
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Criar eventos gas-

Média

2

COMTUR

Os eventos são atrativos que
uma vez consolidados contribuem para a manutenção do
fluxo turístico.

Baixa

3

COMTUR

Formação de mão de obra.

Prioridade

Prazo

Responsável

Alta

1

Administração

tronômicos envolvendo hotelaria e trade
turístico
Treinar operadores do
trade turístico para
eventos em diversas
áreas
Segmentação
Objetivo

Fortalecimento dos
Eventos

Municipal +
Comtur

City Tour

Baixo número de equi-

Média

2

COMTUR

Alta

1

COMTUR

Média

2

COMTUR

pamentos cadastrados
no Cadastur MTur

Falta de Guias de Turismo credenciados pelo
MTur
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Justificativa

Os eventos são atrativos que uma
vez consolidados contribuem para
a manutenção do fluxo turístico durante todo o ano.
City Tour são uma forma de apresentar pontos de interesse, abrindo
novos destinos e roteiros, criando
novas oportunidades.
O cadastro no CADASTUR/MTUR
está em fase de mudança, oferecendo um sistema mais simples
e prático, tanto para o prestador
como para o turista, sendo uma
ferramenta de informação importante para o desenvolvimento do
setor no município.
O Guia de Turismo, cadastrado no
Mtur é uma obrigação na realização
dos roteiros, no momento a cidade
não oferece roteiros estruturados,
mas com o desenvolvimento da
roteirização, Birigui necessitará de
Guias registrados para atuar junto
aos grupos de turistas.
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Apoio para o Desen-

Média

2

volvimento do Turismo

Municipal +

Rural

Possibilidade de con-

Administração

Comtur

Alta

1

quista do título de MIT

Administração
Municipal +
Comtur

Articular os propri-

Média

2

etários as fazendas e

Administração
Municipal +

sítios particulares para

Comtur

conscientização sobre
o turismo

Formatar os roteiros

Média

2

turísticos de forma ger-

COMTUR

Como apontado no Inventário
Turístico, Birigui oferece um grande
potencial no turismo rural, essa
atividade, quando realizada com
responsabilidade, protege o meio
ambiente, gera renda e fluxo
turístico.
A lei complementar Nº 1.261, de
29 de abril de 2015 cria uma nova
classificação de município turístico.
A nova lei cria 140 vagas para Municípios de Interesse turístico que
também poderão receber recursos
do Fundo de Melhoria dos Municípios Turísticos administrado pelo
DADE – Departamento de Apoio as
Estancias.
O desenvolvimento do turismo
rural acontece através da conscientização dos proprietários sobre o potencial do turismo como
atividade econômica. Articular os
proprietários criando um cluster
de oportunidades e propriedades
oferecendo aos turistas opções variadas de hospedagem e atividades.
Desenvolver roteiros que exploram
os potências atrativos de Birigui.

al oferecendo capacitação constante para
geração de renda
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Gestão
Objetivo

Prioridade

Prazo

Responsável

Média

2

Administração

Utilizar o COMTUR como elemen-

ampliar a representa-

Municipal +

to de aglutinação do trade turísti-

tividade do COMTUR

Comtur

co, como ferramenta de implan-

Fortalecer a atuação e

Justificativa

tação das ações preconizadas no
Criar plano junto às

Baixa

3

Secretarias Municipais

Administração
Municipal

e Estaduais de Edu-

Plano Diretor.
Fomentar junto as Secretarias
de Educação a educação sobre o
Turismo em Birigui

cação para um trabalho
de base de educação
sobre o turismo
Conhecer os COMTURs

Média

2

da região, participando

Administração

Estabelecer relacionamento com

Municipal

os COMTURs da cidades da região

das reuniões mensais

para estabelecer ações conjuntas

para somar com outros

que fomentem o desenvolvimento

participantes, através

regional do turismo.

de trocas, experiência
e interação
Envolver a comuni-

Baixa

3

dade local através de

Administração

Engajar a população local no de-

Municipal

senvolvimento do turismo local.

workshops, oficinas e
cursos para engajar os
residentes no desenvolvimento do turismo
local
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Marketing
Objetivo

Criar uma equipe de

Prioridade

Prazo

Responsável

Alta

1

Administração

profissionais da área

Municipal

para cuidar e desen-

Justificativa

Fortalecer e profissionalizar a
equipe multidisciplinar que irá
trabalhar no desenvolvimento
do turismo no município.

volver um marketing
estratégico para o
município
Implementar um Plano

Alta

1

de Marketing estratégico para o Turismo
Criar e divulgar o Cal-

Administração
Municipal

Alta

1

endário de Eventos do

Administração
Municipal

Município

Realizar Famturs e

Média

2

COMTUR

Alta

3

Administração

Fampress com as agências e veículos de comunicação dos princi-

Criar o Plano de Marketing
Turístico de Birigui.

O Calendário de Eventos é uma
ferramenta essencial para o desenvolvimento da programação
turística do município, potencializando recursos e oportunidades.
O município precisa ser conhecido como destino turístico, ações
junto a agências e meios de comunicação aceleram esse processo.

pais centros emissivos
da região e grande São
Paulo.
Incentivar a população
a divulgar os atrativos

Difundir os atrativos e

Municipal

Média

2

roteiros turísticos na
mídia regional
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Administração
Municipal

Integrar o munícipe nas ações
de divulgação dos atrativos potencializa a disseminação de informações sobre os atrativos da
cidade.
Alinhado ao Plano de Marketing,
estreitar as relações com os meios de comunicação regionais.
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Utilizar os pontos

Alta

1

fortes da cidade para

Administração
Municipal

promover marketing
forte e ativo
Utilizar vários canais

Alta

1

de comunicação para

Administração
Municipal

fomentar a divulgação

Alavancar o desenvolvimento turístico através dos pontos
fortes conforme analise SWOT.

Alinhado ao Plano de Marketing,
utilizar todos os canais de comunicação possíveis, focando nos
públicos-alvo estabelecidos.

da cidade em todos os
segmentos, para atingir
todos os públicos
Identidade Turística

Alta

1

Administração
Municipal

Material Promocional

Alta

1

Administração
Municipal

Mapa Turístico

Alta

1

Administração
Municipal

Site Turístico

Alta

1

Administração
Municipal
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A identidade da marca é um conjunto único de associações que
reflete o que a marca deverá
representar, incluindo uma potencial promessa aos visitantes,
e é esta identidade que os responsáveis pelo marketing estratégico de destinos turísticos
almejam conquistar ou manter.
Criar material promocional para
divulgação de Birigui como destino turístico.
O Mapa Turístico Municipal, se
alinha aos mapas estadual e federal, como ferramenta de planejamento estratégico e divulgação
dos atrativos.
O site turístico de Birigui deve
funcionar como o principal portal de informações sobre os atrativos e serviços oferecidos aos
turistas, agências e demais agentes do setor.
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APP Turístico

Alta

1

Administração
Municipal

Os smartfones são onipresentes,
e uma das principais fontes de
informação para o consumidor,
o acesso as redes de dados permitem que o turista acesse a
informação onde e quando necessitar, sendo uma ferramenta indispensável para o turista
moderno, e uma oportunidade
para o município apresentar
seus atrativos e oportunidades
aos turistas.

Eventos e Promoções
Objetivo

Investir e buscar

Prioridade

Prazo

Responsável

Média

2

COMTUR

parcerias para re-

Justificativa

Buscar parcerias para a realização de
eventos em Birigui

alização de eventos no destino
Apoiar e buscar

Média

2

parcerias para

Administração Apoiar as ações do COMTUR na busca de
Municipal

realizações de eventos para a cidade

COMTUR

Os eventos são grandes geradores de

eventos de interesse turísticos
realizados no
destino
Estimular ações

Média

2

de captação de

fluxo turístico

eventos regionais, nacionais e
internacionais, de
interesse turístico.

Plano Diretor de Turismo de Birigui - 2018/2020

287

Avaliar junto
ao COMTUR os
impactos dos

Média

2

Administração Monitorar os eventos realizados, avaliando seus resultados junto a cadeia
Municipal
produtiva e o município

eventos realizados
e definir a sua
continuidade
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5. Considerações Finais
O turismo de negócios em Birigui já é uma realidade consolidada, demonstrada através das análises
da Pesquisa de Demanda e do Inventário Turístico, mas Birigui é muito mais que apenas turismo de
negócios.

A cidade oferece um enorme potencial em outros segmentos turísticos ainda a serem desenvolvidos.

Birigui tem em seu DNA uma veia empreendedora, e no turismo não é diferente.

A inauguração do kartódromo Speed Park é um exemplo da natureza empreendedora da cidade.

O diagnóstico e o inventário turístico foram de fundamental importância para identificar e mapear os
equipamentos e ofertas de serviços, como principalmente as necessidades para o planejamento do
turismo na cidade. Sem uma análise de dados qualquer ação é apenas empirismo, hoje com o Plano
Diretor temos uma base sólida que vai permitir planejar o futuro do turismo na cidade.

A consolidação do desenvolvimento turístico de Birigui destaca-se como grande oportunidade para
a geração de renda para a população, promovendo a criação de empregos e valorizando a marca de
Birigui.

O Plano de Ação preconiza uma série de ações que uma vez consolidadas criarão uma nova realidade, permitindo a plena realização dos diversos potenciais turísticos que Birigui tem a oferecer,
consolidando sua posição como destino turístico regional.
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