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 Em 2017 a região turística articulou a 
participação do Senac para contribuir com 
o processo de planejamento regional

 A instituição desenvolve o Programa Senac 
de Regionalização e Desenvolvimento do 
Turismo em 17 regiões turísticas incluindo 
Águas, Cultura e Negócios

Histórico
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Estrutura do Plano Regional: Processo de Elaboração
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Objetivos do Plano

 Organizar o setor turístico nos municípios

 Definir diretrizes para o desenvolvimento turístico regional

 Fortalecer a interlocução do polo regional com as esferas governamentais

 Promover a união dos municípios para o Turismo Regional

 Promover geração de emprego e renda por meio da atividade turística

 Promover o desenvolvimento dos municípios
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Caracterização da região

A Região Turística Roteiro Caipira é uma das mais belas no

Estado de São Paulo e é composta por 13 municípios do

noroeste paulista, são eles: Bady Bassit, Catanduva, Catiguá,

Icém, Ipiguá, Itajobi, Monte Aprazível, Nova Granada, Olímpia,

Palestina, São José do Rio Preto, Uchoa, Urupês, que estão

unidos pelo desenvolvimento do turismo regional
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Caracterização da região

A cultura vai do folclore aos achados arqueológicos passando 

pelas artes primitivista do artista Naïf José Antônio da Silva a vida 

do caipira, percorrendo os caminhos dos bairros e propriedades 

rurais, encontrando um povo de vida simples, comida boa e de 

muita fé, onde tempo parece seguir lento
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Características dos Municípios

Tem atrações e pontos conhecidos
regionalmente como a Porcada
Tradicional, o Café Matuto, um dos
estabelecimentos gastronômicos mais
visitados na região e o Palloma
Blanca, referência no resgate das
tradições e turismo rural

BADY BASSIT

“Calendário Anual de Eventos
Turísticos” e roteirizando os atrativos,
locais e regionais, nos segmentos
“Gastronômico”; “Rural”; “Cultura e
Lazer”; “Saúde e Bem Estar” e
“Esportivo”

CATANDUVA

A cidade vê e desfruta do consumo de
seus Quitutes de seu Artesanato em
Bambú(cestos, balaios, objetos
decorativos, etc). Da mesma forma,
oferece aos locais, regionais e
visitantes de outras regiões, a Pesca
no rio São Domingos, suas praças e
igrejas, suas Festas tradicionais

CATIGUÁ
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Características dos Municípios

A Represa de Marimbondo é
considerada um dos reservatórios mais
piscosos do Rio Grande, possui bela
coloração azul, diversos braços, que
geralmente ficam cheios de barcos de
pesca e é cenário preferido dos
visitantes. Possui ilhas de fundos
rochosos que servem de esconderijo
para grandes exemplares de peixes

ICÉM

A base de sua economia é o setor
agrícola, incialmente com o café,
depois a laranja e hoje bem
diversificada com a cana de açúcar,
bovinos, leite. Um pequeno parque
industrial está se formando. A
formação rural da região é um marco
na cultura local: “a roça”, somos
roceiros, do fogão a lenha, comida
caseira, das violas, dos “causos”, da
cavalgada, da folia de Reis!

IPIGUÁ

A cidade é conhecida como a "capital 
mundial do limão", sobressaindo-se 
na produção de lima ácida (limão 
tahiti), transformando-se num dos 

maiores produtores mundiais, sendo 

um grande exportador

ITAJOBI
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Características dos Municípios

As atividades socioeconômicas
estiveram sempre apoiadas na
pecuária e nas culturas de café e
arroz, mas o maior surto de progresso
notou-se a partir de 1950, com a de
importantes indústrias, atraídas pela
qualidade do solo, pelos meios de
escoamento dos produtos (ferrovia e
rodovia) e aproveitamento das águas
do rio São José dos Dourados

MONTE APRAZÍVEL

É formada por diversas etnias:
espanhóis, sírios, italianos, japoneses,
africanos e portugueses.
Nova Granada tem cognome “Cidade
Hospitaleira”, em virtude do
tratamento que dispensa às pessoas
que nos visitam

NOVA GRANADA

Conhecida no meio turístico coma a
“Orlandinho Caipira”, “Terra de Águas
Quentes”, além de oficialmente
prestigiada com o título de “Capital
Nacional do Folclore”. Destacam-se o
“Museu de História e Folclore Maria
Olímpia”, as igrejas “Matriz de São
João Batista”, “Matriz de Nossa
Senhora Aparecida” e “Matriz de São
José”, a “Praia do Mirante” e a feira de
artesanato “Olímpia mostra Olímpia”.

OLÍMPIA
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Características dos Municípios

Um dos mais belos cartões postais do 
interior de São Paulo, a Cachoeira do 
Talhadão atrai turistas de todos os 
lugares do Brasil todos os finais de 
semana. Com fortes correnteza e águas 
turvas, eis o nome do rio, o Rio Turvo 
berçário de varias espécies de peixe, 
da origem e essa magnifica queda e 
tantas outras nesse local.

PALESTINA

O Município está inserido em três dos
segmentos da cadeia produtiva do
Turismo: Turismo de Negócios e
Eventos, Turismo de Saúde e Turismo
Cultural. O “Projeto Turístico Cultural
TREM CAIPIRA” traz o resgate e a
valorização das origens da cidade com
a chegada da ferrovia trazendo
Desenvolvimento Econômico.

SÃO JOSÉ DO RIO PRETO

O relevo, os rios, o patrimônio
arquitetônico, as manifestações
culturais, os trabalhos artesanais, as
descobertas pré-históricas e a sua
hospitalidade. As suas raízes culturais
valorizadas que podemos usufruir de
seus atrativos e produtos turísticos
calcados na gastronomia, nas
manifestações culturais, nos trabalhos
artesanais, nas ações de
sustentabilidade ambiental, no
passeio histórico de seu patrimônio
arquitetônico.

UCHOA
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Características dos Municípios

A economia de Urupês é baseada no
Jeans, Limão e na agricultura em
geral. Tanto que o mascote da cidade é
chamado de Azejeans. Parque dos
lagos de Urupês tem pista de
caminhada, academia ao ar livre,
parque infantil, quadra esportiva,
pista de skate e um bosque,
academias e tênis

URUPÊS
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Encontros Regionais

2º encontro foi promovida pela Estância 
Turística de Olímpia no Complexo de Lazer 
Thermas

O 3º encontro da RT Águas, Cultura e negócios
aconteceu no dia 23 de agosto no Balneário
Municipal da cidade de Ibirá – SP

O 5º encontro foi o SESC de São José do Rio
Preto no dia 31 de outubro de 2018. Onde foi
exposto o que são Atrativos Consolidados

No 4º encontro foi apresentado o desafio 2 e
após discussão mediada houve um momento
de confraternização com delicias locais.
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Encontros Regionais

No 6º foi exposto o caminho do projeto e
através de uma visita técnica no
empreendimento foi realizado um
exercício prático de reconhecer as
potencialidades e as possíveis melhorias
de um atrativo

No 7º encontro primeiro do ano de
2019, foi sediado pelo município de
Palestina no dia 31 de janeiro de
2019 na Fazenda Talhadão. A pauta
contou com apresentação do estágio
dos trabalho, rodada de diálogo,
próximos desafios e agenda 2019

No 8º encontro aconteceu novamente em
São José do Rio Preto no dia 21 de fevereiro
no Complexo Swift de Educação e Cultura,
Após rodada de diálogo houve a
apresentação do novo modelo de ficha
técnica dos atrativos
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Encontros Regionais

No 9º encontro aconteceu no dia 28
de março de 2019 na Biblioteca
Municipal de Catanduva, após
apresentação cultural houve uma
rodada de diálogo a respeito da
identidade da RT, como a região
gostaria de ser reconhecidaNo 10º encontro foi realizado no CPP do

Município de Monte Aprazível no dia 25 de
abril de 2019, após dinâmica de
reconhecimento da importância do
trabalho em equipe, houve a realização do
exercício de categorização dos atrativos

No 17º encontro da RT Águas, Cultura
e Negócios, foi realiado no Senac São
José do Rio Preto no dia 28 de
novembro de 2019, onde foi
apresentada a logo da Região Turística
Águas, Cultura e Negócios e da marca
que a governança deseja consolidar A
Rota Caipira Turismo Autêntico
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Total da região

Área em km² 4.992,514

População: 753.937

Número de Eleitores 557.666

Densidade Demográfica – hab/km² 1.945

Taxa de urbanização* 86 %

IDHM (Índice de Desenvolvimento Humano 

Municipal)
0,8

Nível de Atendimento – Coleta de Lixo (%) 100

Nível de Atendimento - Abastecimento de Água 

(%)
98

Nível de Atendimento – Esgoto Sanitário (%) 96

PIB (em real corrente) 23.300.259

PIB per capita (em real corrente) 332.630

A região em números
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Destaques

86  postos de saúde
14  prontos socorros
22  hospitais
13  SAMU

56  delegacias de polícia
35  batalhões de polícia militar
4  corpos de bombeiros

16    pontos de informação turística
74  agências de viagens receptiva

A região em números
Total de Equipamentos e Serviços de 

Apoio ao Turista

Total

Quantidade

Aeroporto 2

Agências de Viagens Receptiva 74

Antiquário 3

Bancos 146

Batalhão de Polícia Militar 35

Borracheiro 216

Cabeleireiro / Barbeiro 480

Caixa Eletrônico 937

Companhia da Polícia Militar 8

Casa de Câmbio 6

Comércio Especializado e Artesanato
39

Corpo de Bombeiro 4

Delegacia de Polícia 56

Empresas de recreação e 

entretenimento 121

Equipamentos para Eventos 146

Estrutura Portuária 6

Farmácia / Drogaria 365

Frota de Taxi 103

Guarda Municipal 7

Hospital 22

Loja de Artesanato 18

Ponto Informação Turística 16

Posto de Combustível 165

Posto de Saúde 86

Pronto Socorro 14

Rodoviária 13

SAMU 11

Shopping Center 7

Transporte Ferroviário 2

Transporte Turístico (visitação) 16
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Total de meios de hospedagem da região
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O número de meios de hospedagem 

cadastrados no CADASTUR é muito menor 

do que o informado pela prefeitura
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Segmentos Turísticos da Região Turística Águas, Cultura e 
Negócios

Turismo Religioso

Turismo Cultural

Turismo de Negócios e Eventos

Ecoturismo

Turismo Rural

Turismo de Pesca

Turismo de Aventura

Turismo de Saúde

Turismo de Esportes

Turismo de Estudos e Intercâmbio

Turismo Social

Turismo Náutico

A região em números

DESTAQUES

 Turismo Cultural

 Turismo de Estudos e Intercâmbio

 Turismo Rural

 Ecoturismo

 Turismo Religioso
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Atrativos turísticos de destaque dos municípios
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Atrativos turísticos de destaque dos municípios
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Atrativos turísticos de destaque dos municípios
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Atrativos turísticos de destaque dos municípios
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Atrativos turísticos de destaque dos municípios
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Atrativos turísticos de destaque dos municípios
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Atrativos turísticos de destaque dos municípios
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Gastronomia regional
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Gastronomia regional
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Gastronomia regional



Apoio educacional

Incentivar os municípios da RT a desenvolver o 
turismo como política pública local e regional

Diretrizes estratégicas

DIRETRIZ 1

P r o p o s t a s

 Realizar ações e projetos que fortaleçam a união entre os municípios

 Incentivar todos os municípios na elaboração e atualização do seu Plano Municipal de

Turismo

 Fortalecer o COMTUR de cada município com apoio da Governança através de ações

continuas nas reuniões dos conselhos

 Fazer a revisão do Plano Regional de Turismo da RT a cada 3 anos
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Diretrizes estratégicas

DIRETRIZ 1

P r o p o s t a s

 Manter informações atualizadas da região junto ao Ministério do Turismo e Governo do

Estado, sempre que solicitado

 Incentivar que cada município adote o PRT como política pública de desenvolvimento

local por meio de lei

 Incentivar o governo municipal a incluir na política de desenvolvimento empresarial a

obrigatoriedade do cadastramento (CADASTUR)

 Promover ações para formação de grupos visando a captação de recursos para a RT

(permanente)

Incentivar os municípios da RT a desenvolver o 
turismo como política pública local e regional
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Promover a qualificação do Setor Público, Iniciativa 
Privada e Sociedade Civil por meio de parcerias 

público-privada

Diretrizes estratégicas

DIRETRIZ 2

P r o p o s t a s

 Criar a figura jurídica da Região Turística, atendendo às necessidades da Governança

 Promover troca de experiências e parcerias com outras regiões turísticas

 Viabilizar parceria junto ao Ministério do Turismo e Secretaria do Estado para cursos de 

qualificação

 Realizar capacitações técnicas para a Governança, COMTUR e poder público em 

Elaboração de Projetos, Captação de Recursos, Pesquisa de Demanda e  Gestão Pública 

 Realizar capacitações técnicas para a iniciativa privada e sociedade civil em serviços de 

apoio ao turismo e cursos técnicos
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Sensibilizar a população sobre a importância do 
Turismo Sustentável

Diretrizes estratégicas

DIRETRIZ 3

P r o p o s t a s

 Inserir o turismo como tema transversal na educação básica visando sensibilizar as 
crianças.

 Promover ações de educação para o Turismo Receptivo por meio de parcerias do Poder 

Público com instituições de ensino e Sistema S.

 Realizar workshops e palestras de turismo como desenvolvimento e geração de renda à 

população urbana e rural

 Realizar ações de conscientização ambiental e de acessibilidade p do turismo na região.

 Promover a divulgação das ações, planejamento e projetos do Comtur em cada 

município nas mídias locais e da região
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Melhorar a infraestrutura de apoio e serviço 
ao turista

Diretrizes estratégicas

DIRETRIZ 4

P r o p o s t a s

 Implantar sinalização turística regional nos municípios integrantes de acordo com o “Guia 

Brasileiro de Sinalização Turística” 

 Criar e manter um posto central/regional de informações turísticas da RT

 Incentivar os municípios a elaborar o seu mapa turístico e criar o mapa turístico regional

 Criar eventos que gerem parcerias efetivas com as demais secretarias municipais

 Incentivar os empreendedores a melhorar a qualidade dos meios de hospedagem e 

serviços de alimentação nos municípios através da criação de um selo regional 

 Incentivar empreendedores a investirem em agências de turismo receptivo na região
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Elaborar um Plano de Marketing para a Região 
Turística

Diretrizes estratégicas

DIRETRIZ 5

P r o p o s t a s

 Criar um banco de dados e um site da RT com as informações de cada município

 Criar um canal da RT nas diversas redes sociais existentes

 Organizar FanTour anualmente na RT 

 Criar o mapa impresso e produzir um vídeo institucional da RT

 Criar um selo para produtos típicos e para os atrativos turísticos definindo critérios comuns

 Incentivar inovações na gastronomia típica nos eventos municipais 
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Diretrizes estratégicas

DIRETRIZ 5

P r o p o s t a s

 Criar um aplicativo de celular para divulgar os roteiros, eventos e atrativos

 Participar de eventos de turismo Nacional e Internacional, apresentando a região

 Organizar eventos de caráter regional para atrair formadores de opinião

 Fortalecer a identidade visual da RT para fortalecer a imagem da região

 Realizar pesquisa de demanda regional anualmente para entender as necessidades do turista

 Criar um calendário regional de eventos e fortalecimento dos eventos locais

Elaborar um Plano de Marketing para a Região 
Turística
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Transformar atrativos em produtos e roteiros 
turísticos

Diretrizes estratégicas

DIRETRIZ 6

P r o p o s t a s

 Sensibilizar proprietários de atrativos para transformá-los em produtos turísticos,

mostrando exemplos alternativos

 Adequar os atrativos turísticos à legislação vigente, sobretudo nas questões de

acessibilidade, sinalização e vigilância sanitária
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• Fortalecimento da Governança com a 

união dos municípios participantes
Políticos

• Compreensão do Turismo como negócio e 

fortalecimento desse segmento

• Amadurecimento do grupo para o 

desenvolvimento do Turismo

Gestão

Resultados
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Resultados

ProjetosParticipação no evento da AMA Elaboração de 4 Roteiros Turísticos e 
criação do folheto

Criação da Logomarca
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 Fortalecimento político da Região Turística e consolidar a marca Rota Caipira

 Ampliação da atuação da iniciativa privada e sociedade civil na Governança

 Mobilização de recursos para a realização dos projetos

 Incentivo aos empreendedores para investir na região

 Disseminação da atividade turista à população local

 Atração de turistas do Estado de São Paulo para a região

 Cadastro da RT no Mapa do Turismo

Desafios futuros
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Parabéns a todos os 

envolvidos no Plano

Contato

Arlindo Lima
Interlocutor da Região Turística
17 3203-1152 – 17 99145-2203

aljunior@riopreto.sp.gov.br

mailto:aljunior@riopreto.sp.gov.br

