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PALAVRAS DO PREFEITO 

 

Sejam bem-vindos... 

Imagine um lugar com belas paisagens, sol radiante e constante, somando a isto uma 

boa dose de adrenalina, propiciada pelos vários tipos de esportes náuticos e de aventura, 

multiplique tudo pelo bem-estar e paz de espírito que a Religiosidade propicia... Isto é 

ITAPORANGA! 

O mais novo destino do sudoeste Paulista, onde a vida é tranquila, se aprecia o pôr do 

sol do centro da cidade, e, de qualquer lugar que você olhe, consegue contemplar, com paz no 

coração, a imponente e bela imagem da Abadia de Santa Cruz, a 2º maior do Brasil e 3º maior 

da América Latina, pela qual nos transborda o orgulho! 

Ao chegar a Itaporanga, você é recebido pela imagem de Jesus Cristo de braços abertos, 

na entrada da cidade, como quem o abraça e o faz sentir-se em casa. 

Aqui pode-se, também, apreciar a bela represa de Xavantes e toda sua beleza ao entorno, 

com os rios, cachoeiras e grutas, de encher os olhos de qualquer um. 

Referenciados pelo Morro do Defunto, pela sua posição altiva, prestando culto na 

direção à imagem da Abadia, escondendo a seus pés, lindas grutas e cavernas e uma paisagem 

sem igual! O vento no rosto e o ar puro parecem que nos elevam mais perto de Deus. 

Aqui temos também uma ótima culinária e gastronomia caipira, um verdadeiro festival 

de cores e sabores, sem perder toda simplicidade e tradição do tropeirismo que você só encontra 

no interior, um elemento preservador de nossas raízes culturais. 

Nossos primeiros habitantes a chegarem aqui foram os índios Tupis-Guaranis, cuja 

cultura é mantida através da aldeia Tekoá Porã, que é muito viva, marcante e presente, da qual 

cuidamos com todo respeito, para preservar esse patrimônio e nossa origem. 

Enfim, o melhor que temos a oferecer é nosso POVO, gente humilde e hospitaleira, que 

está sempre com um sorriso no rosto e de braços abertos para receber e servir a todos que aqui 

passam. 

Venha conhecer ITAPORANGA e divirta- se com seus encantos...  

 

Vilson Aparecido Rodrigues 

Prefeito Municipal de Itaporanga 
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APRESENTAÇÃO 

 

O documento a seguir apresenta o Plano Diretor Municipal de Desenvolvimento 

do Turismo de Itaporanga, interior do estado de São Paulo, que foi elaborado pelo 

Conselho Municipal de Turismo (COMTUR), junto com a Secretaria Municipal de 

Turismo e Cultura, e assessoria técnica da empresa Barreto Assessoria e Gestão Ltda., 

atendendo a uma necessidade da municipalidade itaporanguense, que busca no turismo, 

hoje já  existente de forma incipiente,  como fator de desenvolvimento econômico através 

da geração de emprego e renda, cujo Plano objetiva organizar a atividade turística com 

eficiente planejamento e desempenho contínuo. 

 

METODOLOGIA 

O trabalho foi desenvolvido em algumas etapas: 

1. Sensibilização com a comunidade em geral, autoridades e membros do COMTUR 

sobre fatores essenciais e importantes no desenvolvimento do turismo em Itaporanga. 

2. Pesquisa a campo, através de visitas técnicas no município, para atualização do 

inventário turístico quanto a: 

a.  Atrativos turísticos;  

b. Equipamentos e serviços turísticos;  

c. Comércio impactado com o turismo;  

d. Serviço médico emergencial; 

e. Infraestrutura municipal de saneamento para população fixa e visitantes.  

3. Elaboração de oficinas dentro do COMTUR, com participação popular, para 

elaboração do Plano Diretor de Turismo. 

a. Apresentação do Inventário Turístico Municipal e formação do Grupo 

Gestor do Plano;  

b. Diagnóstico, análise SWOT/FOFA e definição dos programas prioritários;  

c. Apresentação dos programas e planos de ação;  

d. Aprovação do Plano Diretor Municipal de Desenvolvimento do Turismo 

em audiência pública do COMTUR.  
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As diretrizes foram construídas, de acordo com a expectativa do Grupo Gestor, 

em relação a visão de futuro e do desenvolvimento do turismo municipal.  

O diagnóstico, prognóstico e a priorização dos programas foram feitos com 

levantamento das informações de macro dimensões ligadas ao desenvolvimento do 

turismo no município:  

• Infraestrutura: infraestrutura geral e acesso;  

• Turismo: serviços, equipamentos e atrativos turísticos, marketing e promoção do 

destino;  

• Políticas Públicas: políticas públicas, cooperação regional e monitoramento;  

• Economia: economia local e capacidade empresarial;  

• Sustentabilidade: aspectos sociais, aspectos ambientais e aspectos culturais.  

 

Itaporanga possui um enorme potencial turístico, diversidade em atrativos e um 

povo acolhedor, onde o desenvolvimento do turismo é a oportunidade para o crescimento 

econômico do município, com distribuição de recursos, geração de emprego e aumento 

da renda da população.  

Inserida na Região Turística Verde Sudoeste Paulista, já está integrada no Mapa 

do Turismo Brasileiro, sendo reconhecida pelo Ministério do Turismo.  

Além de pertencer ao Circuito Turístico Interestadual de Angra Doce, Itaporanga 

já possui todos os requisitos para solicitar a classificação como Município de Interesse 

Turístico, conforme estatui a Lei Complementar Estadual nº1.261/2015, e buscar recursos 

para investimento no setor através do Fundo Estadual do Turismo do Governo do Estado 

de São Paulo.  

Itaporanga: diversidade de cultura e natureza com muito encanto e fé, no sudoeste 

do estado de São Paulo! Conheça Itaporanga! 
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1 INTRODUÇÃO 

 

 O município de Itaporanga está localizado no sudoeste do estado de São Paulo, 

pertence à Região Turística Verde Sudoeste Paulista, e está inserido no Circuito Turístico 

Interestadual de Angra Doce.  

Com muitos recursos naturais ainda inexplorados, Itaporanga está dentro do 

Perímetro Tejupá, da Área de Preservação Ambiental Corumbataí-Botucatu-Tejupá.  

A cidade já recebe visitantes em busca de turismo religioso, cultural e de eventos. Abriga 

a portentosa Abadia Cisterciense de Nossa Senhora de Santa Cruz, mosteiro de monges 

cistercienses, que recebe visitas de quem aprecia uma bela arquitetura e cenário para 

contemplação religiosa.  

Há 3 circuitos religiosos no município, com mais de 28 capelas abertas para a 

visitação.  

A cultura indígena é outro atrativo, procurada por visitantes da região e por 

escolas, sendo que a Aldeia Tekoá Porã faz apresentações de danças típicas, eventos e 

venda de artesanatos.  

Há também muitas outras datas de eventos que atraem visitantes regionais, tais 

como o rodeio, em março, o período de aniversário da cidade, feiras semanais, eventos 

de cunho religioso como Corpus Christi e Feriado da Padroeira do Brasil.  

Além disso, Itaporanga apresenta muitos tesouros turísticos ainda inexplorados. 

Banhada pelo Rio Verde e margeada pela Represa Xavantes, possui enorme potencial 

para turismo náutico, de esportes, de pesca, rural e de aventura (montanhismo e voo livre) 

e oferta variada em ecoturismo como espeleologia, caminhadas na natureza, cicloturismo, 

além de ter acervo geológico no “Morro do Defunto”, dentre outros.  

Uma nova era começa na cidade, a era do desenvolvimento e da gestão planejada 

do turismo, mais emprego, mais renda, melhora da autoestima da população e, 

principalmente, mais um lugar incrível que o turismo paulista ganha!  

Venha conhecer as maravilhas de Itaporanga.   
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2 DIRETRIZES 

 

• Desenvolvimento do turismo com foco na geração de emprego e renda; 

• Sustentabilidade econômica, cultural, ambiental e social; 

• Melhoria na qualidade de vida da população;  

• Melhoria da infraestrutura municipal para a população e visitantes;  

• Diversidade e valorização da cultura e da história de Itaporanga;  

• Perseverança e profissionalismo no desenvolvimento do turismo;  

• Melhoria na comunicação visual turística para atender bem o turista;  

• Promoção e divulgação do turismo de Itaporanga.  

 

A construção das diretrizes foi feita através das frases geradas pelo Grupo Gestor  

 

• “Na fé, esperamos com amor o turismo para Itaporanga.”  

• “Acreditar no turismo e acreditar no futuro de nossa cidade.”  

• “O turismo mostrará uma nova dimensão de beleza que temos.”  

• “Valorização da diversidade.”  

• “Formação de cidadãos mais conscientes.”  

• “Oportunidades de trabalho.”  

• “Aumentar a geração de emprego e renda.” 

• “Melhor qualidade de vida (melhor infraestrutura).”  

• “Alavancar a economia local e regional tornando-se um polo de referência no 

turismo.”  

• “A importância das artes visuais na comunicação para receptividade ao turista, 

com informativo da história cultural de Itaporanga e seus pontos turísticos.”  

• “Geração de novos empregos e rendas para os itaporanguenses.”  

• “A esperança de ter uma cidade limpa e arborizada.” 

• “Desenvolvimento e geração de emprego e renda.” 

• “Resgate e valorização dos patrimônios culturais e ambientais.” 

• “Melhoria da qualidade de vida e atendimento às necessidades humanas (sociais).”  
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A visão de futuro de Itaporanga Turística construída por palavras ditas pelo Grupo 

Gestor do Plano de Desenvolvimento do Turismo. 

Visão de Futuro 

O turismo religioso é consolidado tendo a Abadia como principal atrativo. Mas 

Itaporanga deve acreditar que com amor no coração, sua beleza pode ser mostrada de 

maneira mais ampla. 

Para isso precisamos ter conhecimento do que há e trabalhar em cooperativismo 

pelo desenvolvimento do turismo com entrosamento de todos os envolvidos. 

A esperança, acendida pela fé e a hospitalidade do seu povo, quer mostrar ao seu 

visitante todas as suas opções de lazer. 

De maneira pacífica e com muita perseverança, o turismo desenvolvido com 

profissionalismo, responsabilidade e sustentabilidade, com a meta da prosperidade para 

todos, é a salvação e deve ser feito com união e solidariedade de todos os setores da 

economia, pois terá muito trabalho pela frente. O resultado, será o sucesso! 

  

mailto:prefeituraitaporanga@itaporanga.sp.gov.br
mailto:prefeituraitaporanga@yahoo.com.br
http://www.itaporanga.sp.gov.br/


 

12 

 
Fone/fax: (15) 3566-1397 – E-mail: prefeituraitaporanga@itaporanga.sp.gov.br / 

prefeituraitaporanga@yahoo.com.br 

Rua Bom Jesus, 738 – Centro – CEP: 18.480-000 – ITAPORANGA – Estado de São Paulo 

www.itaporanga.sp.gov.br 

 

3 INVENTÁRIO TURÍSTICO MUNICÍPAL 

 

3.1. Informações do Município 

 

Prefeitura Municipal de Itaporanga 

Endereço: Rua: Bom Jesus, nº 738 – Centro. CEP: 18480-000 

Prefeito: Vilson Aparecido Rodrigues. 

Telefone: (15) 3565-1397 

Endereço eletrônico: prefeituraitaporanga@yahoo.com.br  

Sítio eletrônico Oficial: www.itaporanga.sp.gov.br  

 

 

 

 

 

  

Figura 1 - Brasão do Município 

Figura 2 – Bandeira do Município 
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Hino Oficial do Município de Itaporanga SP 

 

Letra: Dr. Jorge de Assis Merege      

Música: Prof. Aparício Bíglia Filho 

 

Itaporanga, recanto brasileiro, 

Onde ostenta pujança o chão paulista 

e um povo nobre, feliz e hospitaleiro, 

Trabalha e o progresso conquista. 

 

Cidade amada 

Itaporanga 

Teu nome cheio de calor 

Lembra o Grito do Ipiranga 

Faz crescer nosso valor 

 

Nossa escola é radiosa oficina 

Em que brilham as luzes do saber 

E o entusiasmo febril que domina 

É o penhor de que vamos vencer 

 

Nesta terra há gente moça e decidida 

Tendo o livro espada e fortaleza, 

Do amor a grande pátria estremecida 

Constrói brilhante futuro de grandeza.  
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3.1.1 Histórico 

 

Significado do nome: Itaporanga significa Pedra Bonita na língua Tupi. 

José da Silva Machado, o Barão de Antonina, obteve em 1843, por intermédio do 

Imperador D. Pedro II, a vinda de frades Capuchinhos da Itália. Para catequização dos 

índios e colonização de suas sesmarias, entre elas a do Rio Negro, no Paraná e a do Rio 

Verde, ao sul de São Paulo.  

A colonização da região do Rio Verde foi entregue ao Frei Pacífico de Monte 

Falco que, em 1845, fundou uma pequena povoação então denominada São João Batista 

do Rio Verde, onde foi construída uma capela dedicada ao Santo de igual nome. Novos 

povoadores vieram residir nesse núcleo, promovendo um rápido desenvolvimento e 

assim, em 1855, foi criada a freguesia e, em 1871, o Município, alterando, neste ato, a 

denominação para Itaporanga.  

O topônimo, de origem indígena, significa “pedra bela”, e foi escolhido devido à 

existência de muitas pedras ao longo do Rio Verde, que banha o Município.  

 

Gentílico: itaporanguense  

     

Formação Administrativa  

 

Freguesia criada com a denominação de São João Batista, por lei provincial no 1, 

de 05-03¬1855, subordinado ao município de Faxina. Elevado à categoria de vila com a 

denominação de São João Batista do Rio Verde, por lei provincial no 7, de 06-03-1871, 

desmembrado de Faxina. Constituído do distrito sede. Instalado em 22-01-1873.  

Pela lei estadual n 288 de 07-07-1894, é criado distrito de Ribeirão Vermelho e 

anexado à vila de São João Batista do Rio Verde. Elevado à categoria cidade, pela lei 

municipal nº 15, de 11-06-1898. Pela lei estadual nº 620, de 21-06-1899, o município de 

São João Batista do Rio Verde passou a denominar-se Itaporanga  
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Alteração toponímica municipal  

São João Batista do Rio Verde para Itaporanga teve sua denominação alterado, 

por força da lei estadual nº 620, de 21-06-1898. 

 

Curiosidades e personalidades do Município: 

 

Angelino de Oliveira, conceituado instrumentista e músico, referência na música 

sertaneja raiz do Brasil. 

Nasceu em 21/04/1888 em Itaporanga, até os 5 ou 6 anos grande parte de sua 

infância transcorreu-se na roça, observando a vida 

sertaneja com a natureza. Aproximadamente, em 1895, 

transferiu residência para um sítio em Rio Pardo na cidade 

de Botucatu, onde passou a sua juventude e estudou. 

Em 1918, inspirado na saudade, do ranchinho de 

sapê e um mastro de São João brotaram os primeiros versos 

“Eu nasci naquela serra/num ranchinho à beira chão/todo 

cheio de buracos/onde a luz faz clarão” foi quando a 

“Tristeza do Jeca” expandiu e ganhou gravação, 

atravessando fronteiras transformando-se em prefixo 

musical de várias emissoras. Compôs Tristeza do Jeca, Moda de Botucatu e Incruziada, 

entre outras canções, regravadas intensamente por artistas da MPB e da música sertaneja. 

 

Gilmar Assis Rodrigues 

Um morador de Itaporanga, que consegue prever, de cabeça, os dias da semana de 

datas do presente e futuro, a partir de 1900, diz ser péssimo em matemática e que a técnica 

de previsão é um dom divino. A habilidade deu-lhe fama e fez com que ganhasse o apelido 

de “homem-calendário”. 

A fama de acertar em qual dia da semana cai uma data, ocorreu desde que ele 

começou a praticar as previsões, em 2012. Mas o “homem-calendário” conta que não 

decidiu fazer as previsões conscientemente. “Eu estava na minha casa, tinha acabado de 

entrar, e então pensei: ‘vou ficar bem sossegado agora’. Mas daí comecei a receber uma 

inspiração, a ter visões. Eu, de repente, vi os calendários do passado, do presente e do 

futuro. E, com o passar dos dias, fui enxergando datas cada vez mais longe. Então, 

Figura 3 - Placa da fachada da casa onde nasceu 
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comecei a ficar com medo de mim mesmo”, comenta. Já apareceu em vários programas 

de reportagens de TV e sua simplicidade, sorriso largo e respostas rápidas sobre as datas 

que lhe são perguntadas, agradam a todos. 

 

Grupo de Violeiros Maria Nogueira. 

Músicos que se uniram com o objetivo de, 

através da música, demonstrarem seu 

agradecimento e amor a Deus, por tantas 

maravilhas que ele faz para as pessoas. Eles 

apresentam-se, gratuitamente, em vários locais de 

fé, como Igrejas, Capelas, Missas Campais, Festas 

religiosas e Missas Sertanejas. Cantam músicas 

caboclo raiz. 

O grupo hoje é formado de familiares, tais como, irmãos, cunhados, primos e 

sobrinhos, sendo eles: José Carlos, Sidnei César, João Olegário, João Gabriel, Sebastião 

Tadeu, Laura, Edgar Corrêa, Milton Silva e José Felipe. 

 

Iolanda Fernandes Couto. 

Solteira, filha de Aparício Fernandes Leal Couto e Luiza de Lima Couto, nascida 

em 18/12/1935 em Itaporanga/SP. Modista, poetisa e cantora. No plano social, atuou 

buscando o bem dos menos favorecidos, dentre os seus trabalhos, destaca-se a construção 

de 50 casas para os “sem-teto” através da realização de bazares beneficentes que 

organizava. Iolanda foi uma das fundadoras do abrigo Dr. Franz Weiss e do Centro 

Comunitário. Cursou até a 4a série do ensino fundamental, na Escola Municipal Cel. 

Vicente Russo do Amaral, e, mesmo assim, lançou seu primeiro livro “Sonhos de uma 

poetisa” onde, em versos, ela conta boa parte da história de uma Itaporanga antiga. 

 

João Batista de Magalhães Castilho  

 Nascido em Itaporanga, SP, aos 28/04/35, filho de Oscarlino Figueiredo Castilho 

e de Maria Cristina Castilho é um dos cidadãos mais queridos da cidade. Teve 04 irmãos, 

dentre os quais um foi sacerdote capuchinho: Frei Arnaldo Maria de Itaporanga, O.S.M. 

Cap. (Ordem dos frades menores capuchinhos) 

Figura 4 - Grupo de violeiros 
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    Fez o estudo até o primário em Itaporanga e em Botucatu, o ginásio e a faculdade. 

Formou-se na Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de Botucatu, cursou História. Até 

então, trabalhava na Diretoria Regional dos Correios e Telégrafos de Botucatu. Começou 

a lecionar a 06 de março 1967, na cidade de Itapeva, SP. Em julho de 1980, vem para 

Itaporanga como professor de História no Colégio "Epitácio Pessoa".  

    Pesquisador persistente no campo da História local, foi ele quem descobriu a 

verdadeira data da Fundação de Itaporanga, através de uma longa pesquisa em São Paulo. 

    Hoje, é membro atuante da Ordem Franciscana Secular e continua realizando suas 

pesquisas, no campo da história local e no setor religioso, dedicando, ainda, parte de seu 

tempo, à Comunidade da Capela Nossa Senhora Aparecida. 

 

Luiz Gonzaga de Carvalho 

 Nasceu em Itaporanga, em 07 de dezembro de 1934, onde reside. Formado 

professor primário com curso superior de Pedagogia e Administração Escolar na 

Universidade Brás Cubas, em Mogi das Cruzes. Exerceu os cargos de professor primário 

em Barão de Antonina, Cotia, Jacareí e Diretor de escola em São Paulo e Itaporanga.  

Aposentado, atualmente brinca de escrever. Publicou o livro Itaporanga: Sua História, 

Seu Desenvolvimento, O perfil do desabrochar de uma cidade. 

 

Marilda Baunguertner 

Nascida em Barão de Antonina, SP, em 19 de abril de 1955. Desde 1967, residindo 

em Itaporanga. 

    Cursou Biblioteconomia na PUC. 

     Trabalhou   na Biblioteca Municipal de Sorocaba, SP. O cargo aumentou mais a 

sua inspiração de conhecer melhor a vida de Angelino. Em 1986, inicia pesquisa sobre 

este Itaporanguense, pesquisa essa, terminada em 1991. A publicação da obra deu-se no 

ano de 1995, graças à ajuda da Academia Sorocabana de Letras e da Secretaria Municipal 

da Cultura de Sorocaba, que financiaram toda ela. 

    O lançamento da obra deu-se na cidade de Sorocaba, em agosto de 1995. Depois, 

levado para Botucatu, em setembro, a Itaporanga, aos 10 de dezembro do mesmo ano. A 

edição única, de 1000 exemplares, foi esgotada. 

mailto:prefeituraitaporanga@itaporanga.sp.gov.br
mailto:prefeituraitaporanga@yahoo.com.br
http://www.itaporanga.sp.gov.br/


 

18 

 
Fone/fax: (15) 3566-1397 – E-mail: prefeituraitaporanga@itaporanga.sp.gov.br / 

prefeituraitaporanga@yahoo.com.br 

Rua Bom Jesus, 738 – Centro – CEP: 18.480-000 – ITAPORANGA – Estado de São Paulo 

www.itaporanga.sp.gov.br 

    A Prefeitura de Itaporanga, na época, adquiriu alguns exemplares para a sua 

biblioteca. 

 

Ulisses Vilela 

Professor, jornalista, escritor, nascido 08 de maio de 1927, em Itaporanga, filho 

de Marcílio Vilela e Angelina Couto Vilela, casado com Elizabeth de O. Coelho, tem 5 

filhos.  

Cursou o primário em Itaporanga e Ginásio e Magistério em Itapeva, onde foi 

aluno atuante. Foi presidente da Comissão “Cinema para a Escola Normal em Itapeva”, 

um dos criadores do programa radiofônico “Aquarela Estudantil”, autor de uma peça 

teatral, premiada, na Rádio Nacional, além de outras atividades. Capacitou-se em três 

cursos da CADES (Centro de Aperfeiçoamento e Difusão do Ensino Secundário) e 

licenciou-se em Letras pela Faculdade de F. C.L. de Itararé. 

Em Itaporanga, iniciou sua carreira como professor primário, na Escola Coronel 

Vicente Russo do Amaral, onde sempre luto pelas causas da Educação e formou aí o 

Escotismo e um grupo de Bandeirantes, em 1954. Lutou arduamente pela criação do 

Ginásio local. Como professor, dominava e lecionava várias matérias. 

Foi fundador do grupo dramático “O GRUDI” e “O Jeca”, levando suas 

apresentações às cidades vizinhas. Criador e Diretor do Jornal “a Fronteira” (1962), 

jornalista filiado à Associação Paulista de Imprensa, escreveu para alguns jornais da 

região: O Eco, O Clarim, O Imparcial e o Fronteira. Escreveu 29 livros, tendo publicado 

“Seriedade a 39o graus, em 1995. Representou Itaporanga na Bienal de livros em São 

Paulo.  

Atuante em todos os segmentos da sociedade de Itaporanga, foi Diretor de Escola 

Normal Municipal da cidade, Comissário de Menores, Presidente do Hospital local, 

Vereador, Vice-Prefeito, palestrante de cursos de noivos durante 14 anos, promovia as 

encenações de “Paixão de Cristo”, e muito querido por todos da cidade foi agraciado com 

inúmeras placas e medalhas por prestação de serviços relevantes à comunidade. Tem dois 

livros a serem lançados brevemente. 
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3.1.2 Informações básicas do Município 

 

Área: 507,997 Km2 (2016) 

Densidade demográfica: 28,83 hab./km2(2016) 

Taxa de urbanização: 79,83 (2017). 

IDHM (Índice de Desenvolvimento Humano Municipal): 0,719 (2010) 

Abastecimento de Água (%): 98,25 (2010) 

Coleta de Lixo (%): 99,39 (2010) 

Esgoto Sanitário (%): 93,25 (2010) 

População: 15.165 (estimativa IBGE-2017) 

Endereço: Sudoeste do Estado de São Paulo e fica a 201 km em linha reta da capital 

Municípios limítrofes: Fartura, Taguaí, Coronel Macedo ao Norte, Riversul ao Sul, 

Coronel Macedo e Itaberá a Leste e Barão de Antonina e Santana do Itararé (PR) a Oeste 

Clima: subtropical 

Bioma: Cerrado e Mata Atlântica. 

PIB per capta: 11.784,63 reais (2014). 

PIB: 171.925,91 reais (2014). 

 

 

Figura 5 - Localização geográfica 
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Mapa do Município 

 

3.1.3 Hidrografia 

Itaporanga integra a Unidade de Gerenciamento de Recursos Hídricos no. 14 - 

UGRHI 14, correspondente à Bacia Hidrográfica do Alto Paranapanema, localiza-se na 

região sudoeste do Estado de São Paulo. A UGRHI 14, possui uma área de drenagem de, 

aproximadamente, 22.550 km², compreendendo a Bacia Hidrográfica do Alto 

Paranapanema, cujos principais cursos d’água são o Rio Paranapanema, Rio Apiaí-

Guaçu, Rio Taquari, Rio Itapetininga, Rio Verde, Rio Capivari, Rio Itararé e Ribeirão das 

Almas. No território da bacia, encontram-se os reservatórios Boa Vista, Jurumirim, Piraju 

e Xavantes. Esta região caracteriza-se por apresentar grande disponibilidade hídrica, 

sendo a UGRHI 14-ALPA classificada entre as maiores do Estado de São Paulo, tanto 

em valores absolutos como em relação à disponibilidade per capita. As reservas 

subterrâneas também são significativas, sendo os aquíferos presentes: Bauru, Guarani, 

Tubarão, Serra Geral e Pré-Cambriano. Contudo, estes ainda são proporcionalmente 

explorados devido à maior facilidade de captação de águas superficiais. 

Figura 6 - Mapa da cidade 
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Principal rio: 

O rio Verde, nasce no município de Bom Sucesso de Itararé, sempre paralelo 

ao rio Itararé, segue na direção norte, atravessando os municípios 

de Itararé, Itaberá, Riversul, Itaporanga, Barão de Antonina e deságua no rio Itararé nas 

proximidades de Fartura. O seu percurso, muito tortuoso, tem cerca de 105 quilômetros. 

 

3.1.4 Acesso 

 

São Paulo (capital): 365 Km 

Outros centros regionais: 

Avaré: 100km 

Itapeva: 100 km 

Botucatu: 200km 

Sorocaba: 260 km 

Da capital, saindo pela Rodovia Castello Branco ou Rodovia Raposo Tavares e 

acessando a Rodovia SP 255 Jurandir Siciliano. 

Acessos regionais pelas rodovias: 

SP 281 Rodovia Juventino Patriarca 

SP 249 Rodovia Eduardo Saigh 

 

3.1.4.1 Transporte rodoviário 

 

Terminal Rodoviário Municipal de Itaporanga 

Endereço: Rua São João, 741 

Telefone: (15) 3565-1332 

 

Empresa Princesa do Norte S/A. 

Sítio eletrônico: www.princesadonorte.com.br   

Endereço eletrônico: faleconosco@princesadonorte.com.br 

(15) 3565-1209 
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Principais Linhas 

Partindo de Itaporanga para: 

São Paulo: 12h10 

Itapetininga:12h10 

Sorocaba: 12h10 

Coronel Macedo: 12h10 

Itaí: 12h10 

Taquarituba: 12h10 

 

Para Itaporanga partindo de: 

São Paulo: 07h00 / 13h15 / 21h20 

Itapetininga: 09h35 / 15h50 / 23h55 

Sorocaba: 08h30 / 14h45 / 22h50 

Coronel Macedo: 12h50 / 19h05 

Itaí: 11h55 / 18h10 

Taquarituba: 12h30 / 18h45 

 

Viação Jóia 

Sítio eletrônico: http://www.expressojoia.com.br  

Endereço eletrônico: ag.itaporanga@expressojoia.com.br   

Telefone: (15) 3565-1332 

 

Principais Linhas 

Partindo de Itaporanga para: 

Barão de Antonina: 11h30/22h30/23h20 

Itapeva: 11h55/22h55/23h40 

Itaberá: 11h55/22h55/23h40 

Itapetininga: 11h55/22h55 

São Paulo: 11h55/22h55 

Sorocaba: 11h55/22h55 

São José dos Campos: 11h55/22h55 

Salto do Itararé: 01h55/02h50/18h00 
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Para Itaporanga partindo de: 

Barão de Antonina: 01h55/02h50/18h00 

Itapeva: 00h30/01h30/16h30 

Itaberá: 01h05/02h00/17h10 

Itapetininga: 14h05/22h30/23h35 

São Paulo: 11h00/21h15 

Sorocaba: 13h00/21h30/22h35 

São José dos Campos: 09h00/19h30 

Salto do Itararé: 11h15/22h15/23h05 

 

3.1.4.2 Acesso por balsa 

 

Balsa Itaporanga para Fartura 

Travessia da Represa Xavantes 

Endereço: Estrada Vicinal João Martins da Cruz 

Tempo de travessia: 7 minutos 

Funcionamento: Segunda a sábado das 7h00 às 18h00. Domingos e feriados das 9h00 

às 17h00 

Horários ida: a cada 10 minutos 

Horários vinda: a cada 10 minutos 

Valor (set/2017): Automóveis, motocicletas, caminhonetes, pedestres = R$7,00. 

Caminhões, Ônibus R$ 10,00 

 

3.1.4.3 Aeroportos próximos 

 

Aeroporto de Londrina / Governador José Richa – 254,1 km 

Endereço: Rua Ten. João Maurício de Medeiros, 300 - Bairro Aeroporto 

Telefone: (43) 3027-9000 

Londrina – PR 

 

 

mailto:prefeituraitaporanga@itaporanga.sp.gov.br
mailto:prefeituraitaporanga@yahoo.com.br
http://www.itaporanga.sp.gov.br/


 

24 

 
Fone/fax: (15) 3566-1397 – E-mail: prefeituraitaporanga@itaporanga.sp.gov.br / 

prefeituraitaporanga@yahoo.com.br 

Rua Bom Jesus, 738 – Centro – CEP: 18.480-000 – ITAPORANGA – Estado de São Paulo 

www.itaporanga.sp.gov.br 

Aeroporto Internacional de Viracopos – 339km 

Endereço: Rodovia Santos Dumont, km 66 - Parque Viracopos 

Telefone: (19) 3725-5000 

Campinas – SP 

 

Aeroporto de São Paulo-Congonhas/Deputado Freitas Nobre – 364 km  

Endereço: Av. Washington Luís, s/nº - Vila Congonhas,  

Telefone: (11) 5090-9000 

São Paulo –SP 

 

Aeroporto Internacional Afonso Pena. – 367 Km 

Endereço: Av. Rocha Pombo - Águas Belas 

Telefone: (41) 3381-1515 

São José dos Pinhais – PR 

 

Aeroporto Internacional de São Paulo/Guarulhos – Governador André Franco 

Montoro. – 383 km 

Endereço: Rod. Hélio Smidt, s/nº 

Telefone: 11 2445-2945 

Guarulhos – SP 

 

3.1.5 Outras estruturas de apoio 

 

3.1.5.1 Segurança pública 

 

Delegacia de Itaporanga 

Endereço: Rua Pedro Alcântara de Moraes, 1110 

Telefone: (15) 3565-1390 

 

Batalhão da Policia Militar do Estado de São Paulo. 

Endereço: Rua 21 de abril, 1128 

Telefone: (15) 3565-1455 
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3.1.5.2 Agências bancárias e autoatendimento 

 

Banco Bradesco S/A. 

Endereço: Rua Doutor Felipe Vita 1229  

Telefone: (15) 3565-1187  

 

Banco do Brasil 

Endereço: Rua Doutor Felipe Vita,1210 

Telefone: (15) 3565-1177 

 

Banco Santander 

Endereço: Rua Sete de setembro, 1350 

Telefone: (15) 3565-9500 

 

Caixa Econômica Federal – Banco 24 horas 

Endereço: Rua 15 de Novembro, 1024 

Telefone: (15) 3565-6700 

 

Casa Lotérica Boa Sorte 

Endereço: Rua XV de novembro, n 831 

Telefone: (15) 3565-3742 

(Casa lotérica e correspondente bancário Caixa Econômica Federal) 

Funcionamento: 8h30 às 18h00 

 

3.1.5.3 Imprensa 

 

Radio Educativa FM 

Emissora comunitária que atinge todo município, especialmente zona rural, com uma 

programação, musical popular com forte interesse de implantação em sua grade, de 

programas informativos e de disseminação social.      

Rádio Educativa FM, 87,9 MHZ, ZYW 624, canal 200 
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Endereço:  Rua Silvio Luis Teles Monteiro, no 220 - CDHU 2 

Telefone: (15) 99672-7815 

Sítio eletrônico: http://www.educativafm.com.br 

 

Rádio São João Batista AM 

Emissora tradicional do município, atualmente dirigida pela igreja católica, com 

programação mista, entre musical popular e de evangelização, com alcance em torno de 

150 km;  

Radio São João Batista AM, 1580   

Sítio eletrônico: http://www.radiosaojoaobatista.com.br 

 

Rádio Rhema FM 

Embora seja outorgada, no município vizinho de Barão de Antonina, tem seu escritório 

operacional e seus estúdios em Itaporanga, com programação voltada exclusivamente a 

evangelização, tem no seu alcance de 200 km, sua maior virtude 

Radio Rhema 102,5 MHZ. 

Sítio eletrônico: http://www.rhemafm.radioamiga.com.br  

            

Jornal O Imparcial 

Jornal impresso de circulação regional, alcança mais de uma dezena de municípios 

vizinhos, com duas tiragens semanais, apresenta notícias, do cotidiano, da política, da 

sociedade, das cidades e especialmente de Itaporanga.      

Jornal o Imparcial, Itaporanga SP 

Sítio eletrônico: https://pt-br.facebook.com/imparcialitaporanga 

 

Itaponews 

Sítio eletrônico especializado de notícias do município, com atualização em tempo real, 

aborda os acontecimentos, internacionais, nacionais, regionais e principalmente local, 

ótima ferramenta de divulgação de atividades e eventos de interesse turísticos,   

Sítio eletrônico: http://www.itaponews.com.br  

       

mailto:prefeituraitaporanga@itaporanga.sp.gov.br
mailto:prefeituraitaporanga@yahoo.com.br
http://www.itaporanga.sp.gov.br/
http://www.educativafm.com.br/
http://www.radiosaojoaobatista.com.br/
http://www.rhemafm.radioamiga.com.br/
https://pt-br.facebook.com/imparcialitaporanga
http://www.itaponews.com.br/


 

27 

 
Fone/fax: (15) 3566-1397 – E-mail: prefeituraitaporanga@itaporanga.sp.gov.br / 

prefeituraitaporanga@yahoo.com.br 

Rua Bom Jesus, 738 – Centro – CEP: 18.480-000 – ITAPORANGA – Estado de São Paulo 

www.itaporanga.sp.gov.br 

3.1.5.4 Serviço postal 

 

Empresa de Correios e Telégrafos 

Endereço: XV de novembro, 895 - centro 

Telefone: (15) 3565 1480 

 

3.1.6 Serviço médico emergencial 

 

Pronto Socorro, Hospital e Maternidade Nossa Senhora das Graças. 

Endereço: Avenida Santa Cruz, 184 

Telefone: (15) 3565-9530 

 

Centro de Saúde “DR Nelson Lamos de Oliveira” 

Endereço: Avenida Santa Cruz, nº 573 

Telefone: (15) 3565-1511 

 

3.1.6.1 Farmácias 

 

Drogaria Central – Manipulação 

Endereço: Rua Doutor Felipe Vita, 1288 

Telefone: (15) 3565-1365 

 

Equivalência – Farmácia com manipulação 

Endereço: Rua 7 de setembro, 1419 

Telefone: (15) 99692-0966 / (15) 3565-3619 

 

Farmácia Erva-Doce 

Endereço: Rua Dr. Felipe Vita,1314 

Telefone: (15) 3565-3158 

 

Saúde Farma 

Endereço: Rua Doutor Felipe Vita, 1414 
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Telefone: (15) 3565-3339 / (15) 99690-7555/98160-5439 

 

Farmácia Droga Plus 

Endereço: Rua 7 de setembro, 1270 

Telefone: (15) 3565-3689 

 

Farmácia Nossa Senhora Aparecida 

Endereço: Rua Doutor Felipe Vita, 1226 

Telefone: (15) 3565-1435 

 

Drogaria São Miguel 

Endereço: Rua Dr. Felipe Vita, 1260  

Telefone: (15) 3565-1400 

 

Farmácia Santa Tereza 

Endereço: Rua Bom Jesus, 782  

Telefone: (15) 3565-1024 

 

Farma 1000 

Endereço:  Av. Santa Cruz, 653 

Telefone: (15) 3565 3571 / 3565  

 

Drogaria Avenida 

Endereço: Avenida Santa Cruz s/n 

Telefone: (15) 3565 3078 

 

Drogaria Total - Unidade Saúde Farma 

Endereço: Rua XV de novembro, 907  

Telefone: (15) 3565- 3339 
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Figura 7 - Atendimento emergencial das farmácias 
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3.1.7 Saneamento básico 

 

Captação de Água 

A Sabesp assumiu os serviços de água e esgotos 

no município de Itaporanga em abril de 1976.  

Localização: Chácara Sato, s/n 

 

Estação de Tratamento de Água: O município é 

abastecido pela estação de tratamento de água 

Itaporanga e cinco poços, com capacidade total de 

65,3 litros por segundo 

Localização: Joaquim Ferreira Lúcio, 50 

 

Estação de Tratamento de Esgoto (ETE): O 

esgoto é processado em lago de tratamento com capacidade de 23 litros por segundo. O 

sistema de esgotamento sanitário permitirá a preservação do Rio Verde. 

Localização: Rua Matadouro, 195 

 

  

Figura 8 - Captação de água no Ribeirão Vermelho do Sul. 

Figura 9 - Estação de Tratamento de Água 

Figura 10  - Vista aérea da ETE 
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3.2 Caracterização do Município em Turismo 

 

3.2.1 Fluxo e segmentação 

 

Itaporanga recebe turistas do Brasil todo, que buscam o turismo religioso e 

visitantes regionais em busca da cultura indígena e dos eventos. 

 Os períodos de maior fluxo são: fevereiro (Carnaval), feriados prolongados, março 

(festividades de aniversário da cidade), Corpus Christi (maio/junho) com o tradicional 

tapete e procissão, junho com as comemorações do Padroeiro da cidade, São João Batista, 

em agosto com a Semana Cultural e Gastronômica, em outubro Romaria   de Nossa 

Senhora Aparecida (12 de Outubro) a Padroeira do Brasil, novembro com a romaria e 

festividades de Nossa Senhora das Graças e dezembro (programação de final de ano, 

cantatas). 

 Total de turistas (estimativa): 100 mil/ano 

 

Segmentação do turismo de Itaporanga 

 

Itaporanga já é destino consolidado em Turismo Religioso, Cultural, de Estudos, 

de Eventos e Rural, e, apresenta imenso potencial para prática de turismo de aventura, 

turismo de sol e praia, turismo náutico, turismo de pesca e ecoturismo. 

 

Turismo Religioso: 

 A segunda maior igreja do Brasil, a terceira da América Latina e a sétima maior 

do mundo, a Abadia Cisterciense já recebe visitantes do Brasil inteiro. Possui um circuito 

turístico dentro da sede, bosque e cemitério dos monges. A cidade possui muita 

religiosidade. Grutas Sagradas, Igrejas, Capelas e diversos locais de manifestação de fé 

que poderão ser visitados conhecendo os três circuitos turísticos religiosos, já formatado 

como produto. 
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Turismo Cultural e de Estudos 

Itaporanga tem diversidade presente em seu povo e na sua oferta turística. 

Encontramos na cidade a “Rua dos Cata-ventos” e a Aldeia Indígena Tekoá Porã, de 

origem tupi guarani e instalada no município em 2006, recebem visitantes de toda região, 

principalmente escolas para realização de estudo da cultura indígena, seus costumes, 

artesanato e manifestações. 

 

Turismo de Eventos  

 O calendário da cidade é recheado de eventos regionais e religiosos. Como Retiro 

de Carnaval, Carnaval de rua, Corpus Christi com os tradicionais tapetes, Festa de São 

João, São João no comércio, Comemoração à Padroeira do Brasil, a tradicional Feira da 

Lua que acontece todas as sextas, a Semana Cultural, Festa do Peão e demais festas 

culturais. 

 

Um enorme potencial em diversos segmentos do turismo 

Localizada dentro do perímetro Tejupá, da Área de Preservação Ambiental 

Corumbataí-Botucatu-Tejupá e margeada pela Represa Xavantes, Itaporanga ainda nos 

presenteia com muita beleza natural e belas paisagens. Fazendas de produção agrícola, 

também, vem abrindo suas portas para visitantes que buscam o simples e a vida no campo. 

 

Ecoturismo e Turismo de Aventura 

Lá se encontra o Morro do Defunto, um morro testemunho de arenito e calcário, 

com grutas ainda inexploradas, com formação geológica e recentes, rios de águas 

límpidas, picos e muito visual. Para acessar o morro é necessário encarar uma caminhada 

em trilha passando por mata fechada, grutas e mirantes até o topo do morro. Nessa área 

há potencial para o ecoturismo e turismo de aventura com espeleoturismo e até voo livre 

com parapente e asa delta. 

Na região do morro, muitas estradas são já utilizadas por cicloturistas aos finais 

de semana. 
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Turismo Náutico, de Sol e Praia e Pesca  

A Represa Xavantes, já na divisa com o estado do Paraná, abriga condomínios de 

casas de veraneio e chácaras, onde turistas da região se hospedam e curtem o turismo de 

sol e praia, náutico e de pesca. 

 

Turismo Rural 

Itaporanga é rodeada por belas fazendas, sítios, chácaras que permitem um contato 

direto e genuíno com a natureza, agricultura, tradições locais, culinária, e até o 

acompanhamento de produção de azeite, desde o cultivo até o produto final. 

 

3.2.2 Órgão oficial do turismo 

 

Secretaria Municipal de Cultura e Turismo 

Titular: Cassiano Campos Godoi 

Cargo: Secretário Municipal de Cultura e Turismo 

Endereço: Rua Bom Jesus, 738 

Telefone: (15) 3565-1397 

Endereço eletrônico: cassianocgodoy@hotmail.com    

Sítio eletrônico: http://www.itaporanga.sp.gov.br/portal/turismo/9  

 

3.2.3 Conselho Municipal de Turismo – COMTUR 

Lei Municipal nº 2320, de 22 de junho de 2017 

Presidente: Jonas Alves Carreiro 

Telefones: (15) 3565-3533 

Endereço eletrônico: secretaria@parsjbitaposp.com.br    

Representação: Representante da Associação de Desenvolvimento Humano São João 

Batista 

Biênio: 2017/2018 

 

Membros:  Adriana de Jesus Padilha, Alaíde Vilela, Cassiano Campos Godoi, Célio 

Rodrigues, Cinthia Müller Takeyama, David Aparecido Mendes, Jacqueline Nogueira 

Franco, Jezrrel Rosa de Almeida, João Takeyama, Jonas Alves Carreiro, José Élcio 
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Vianna, Keli de Fátima Lima, Kenji Narita, Leticia Daiane Merege, Márcia Cristina 

Evangelista de Souza, Marimê do Carmo Theodoro, Marli Alves dos Santos Oliveira, 

Patrícia Sayuri da Silva Miura, Patrick Cassiano Rosas, Paulo Henrique de Queiroz de 

Oliveira, Sebastião Edson, Buciolotti, Sérgio Luciano Gabriel, Talita Carolina 

Nascimento e Tatiane da Silva Antunes. 

 

3.2.4 Governança regional do turismo 

 

Conselho Regional da Região Turística Verde Sudoeste Paulista 

Interlocutor Estadual: Vanilson Fickert 

Presidente e Interlocutor Regional: Alessandro Vivan Vieira 

Interlocutor Municipal: Cassiano Campos Godoi 

Cargo: Secretário Executivo  

Endereço eletrônico: cassianocgodoy@hotmail.com   

Rede social: https://www.facebook.com/rtverdesudoestepaulista/  

 

3.2.5 Economia do turismo, serviços e comércio 

 

 O setor de serviços é responsável por 29,35% e o do comércio, por 46,04% da 

economia do município. O turismo em Itaporanga está em fase inicial de 

desenvolvimento. Estes dois setores da economia, de comércio e de serviços, serão 

diretamente impactados com a economia do turismo, com seu desenvolvimento de 

maneira continua e em união entre COMTUR, Poder Público e Sociedade Civil, a médio 

e longo prazo, terá resultados positivos com mais geração de emprego e de renda.  

 

3.2.5.1 Associações de comércios e serviços 

 

Associação Comercial, Industrial e Agrícola de Itaporanga 

Endereço: Rua Dr. Felipe Vita, 1485 – Centro 

Telefone: (15) 3565-3244 
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Associação Cultural Capitão José Joaquim Vilela de Magalhães. 

Endereço: Rua Dr. Felipe Vita, 1033 

Telefone: (15) 99770-0554 

 

Associação de Desenvolvimento Humano São João Batista 

Endereço: Avenida Santa Cruz, 249 – centro 

Telefone: (15) 3565-3533 

 

Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais (APAE) 

Endereço: Rua: Dom Afonso Heun, 744 – Centro 

Telefone:(15) 3565-1719 

 

Associação dos Produtores Rurais de Itaporanga 

Endereço: Rua Dr. Felipe Vita, 375 - Centro 

Telefone: (15) 3565-1004 

 

Associação Itaporanguense Protetora dos Animais 

Endereço: Rua Benedito Messias Rezende, 568 

Contato: aipaitaporanga@hotmail.com  

 

Associação Mão Amiga Itaporanguense – (Apoio a portadores de câncer) 

Endereço: Rua 21 de Abril, 1243 – Centro 

Telefone: (15) 3565-1776 

 

Associação Mão Amiga Comunitária do Bairro Cruzeirinho 

Endereço: Rua João Pinto Nogueira, 220 - Bairro Cruzeirinho 

Telefone: (15) 9961-73858 

 

Sindicato dos Servidores Públicos Municipais 

Endereço: Rua Frei Pacifico de Monte Falco, 1094 

Telefone: (15) 3565-3764 
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Sindicato dos Trabalhadores Rurais 

Endereço: Rua 7 de Setembro, 1553 

Telefone: (15) 3565-1266 

 

3.3 Serviços e Equipamentos Turísticos 

 

3.3.1 Meios de hospedagem 

 

3.3.1.1 Hotéis, pousadas e hospedarias 

 

Hotel Ello’s 

Nº CADASTUR: 

Endereço: Rua Bom Jesus, 945 

Sítio eletrônico: www.elloshotel.com.br  

Endereço eletrônico: inexistente 

Telefone: (15) 3565-1046 

Número de empregados fixos: 03 (três) 

Número de empregados temporários (média 

anual): 0 (nenhum) 

Número de UH´s: 06 (seis) quartos e 09 (nove) apartamentos,  26 (vinte e seis)leitos 

4 suítes com 2 camas (1 casal /1 solteiro) 

5 suítes com 1 cama de casal 

6 quartos com 2 camas de solteiro 

Tipo de hospedagem: pousada 

 

Hotel Ipiranga 

Nº CADASTUR: 

Endereço: Rua 7 de Setembro, 1495 

Rede social: www.facebook.com/pages/Hotel-

Ipiranga/650426898324230   

Endereço eletrônico: inexistente 

Telefone: (15) 3565-1078 

Figura 11  - Fachada Ello´s Hotel 

Figura 12 - Fachada Ipiranga Hotel 
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Número de empregados fixos: 03 (três) 

Número de empregados temporários (média anual): 02 (dois) 

Número de UH´s: 21 (vinte e um) 

Tipo de hospedagem: pousada 

 

Pousada Dona Estela 

Nº CADASTUR: 

Endereço: Rua Bom Jesus, 739 

Sítio eletrônico: inexistente 

Endereço eletrônico: inexistente 

Telefone: (15) 3565-1279 

Número de empregados fixos: 03 (três)  

Número de empregados temporários (média 

anual): 01 (um) 

Número de UH´s: 13 (treze) 

Tipo de hospedagem: pousada 

 

Hospedaria do Mosteiro 

Nº CADASTUR: 

Associação Brasileira dos Cistercienses 

Endereço: Av. Santa Cruz, 249 

Sítio eletrônico: www.abadiaitaporanga.org.br    

Endereço eletrônico: 

hospedaria@abadiaitaporanga.org.br  

Telefone: (15) 3565-1279 

Número de empregados fixos: 03 (três) 

Número de empregados temporários (média anual): 05 (cinco) 

Número de UH´s: 4 (quatro) 

Tipo de hospedagem: hospedagem conventual  

 

Ivis Motel  

Nº CADASTUR: 

Figura 13 - Fachada Pousada Dona Estela 

Figura 14 - Uma das UH´s da Abadia 
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Endereço: Rod. Juventino Patriarca, Km 57,3 - Lavapés  

Sítio eletrônico: inexistente 

Endereço eletrônico: inexistente 

Telefone: (15) 3565- 1460 

Número de empregados fixos: 08 (oito) 

Número de empregados temporários (média anual): 0 (nenhum) 

Número de UH´s:  10 apartamentos, 20 Leitos 

Tipo de hospedagem: motel 

 

3.3.1.2 Áreas de camping 

 

Sítio Barra Bonita 

Endereço: Bairro São Sebastião 

Telefone: (15) 99752 8941 

Sítio eletrônico: inexistente 

Endereço eletrônico: dramanda007@hotmail.com   

Obs.: Propriedade particular  

Infraestrutura: área de camping, banheiros, equipamentos para esportes náuticos, barco, 

pomar, casa para veraneio com 4 quartos sendo 1 suíte, churrasqueira. 

Acessibilidade: não 

CADASTUR: inexistente 

 

3.3.1.3 Imóveis para temporada 

 

Chácara Della Torre – Eventos e Convenções 

Chácara privada para locação para temporada, eventos e convenções, área kids 

Endereço: Rodovia Vicinal João Martins da Cruz 

Rede Social: https://www.facebook.com/chacaradellatorre/   

Endereço eletrônico: não possui 

Telefone: (15) 99776-9126 
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Chácara Fieri – Eventos, Festas, Casamentos e Entretenimento 

Local privado com museu, estacionamento, salão de festas para eventos, festas, 

confraternizações. Locação para temporada 

Endereço: Rodovia Juventino Patriarca, km 67 

Blog: http://chacara-fieri.blogspot.com.br/2009/01/blog-post_03.html  

Endereço eletrônico: cirgon2011@hotmail.com  

Telefone: (15) 3565 1716 

 

Chácara Olímpia – Eventos Artes e Entretenimento 

Local privado com salão de festas para eventos, festas, confraternizações. Locação para 

temporada 

Endereço: Rodovia Aparício Bíglia Filho, s/n 

Rede social: www.facebook.com/pages/Chácara-Olímpia/324553967658906 

Endereço eletrônico: inexistente 

Telefone: (15) 99664-4139/ 

 

Chácara Ramos  

Chácara para locação para temporada e eventos 

Endereço: Rodovia Aparício Bíglia Filho, Km 3 

Rede social: www.facebook.com/RAMOSEVENTOS1/  

Endereço eletrônico: ramoseventos16@hotmail.com  

Telefone: (15) 99607 0441 

Nº de empregados: 01 (um) 

Nº de empregados temporários: 08 (oito) 

Serviços: locação para temporada 

 

Estância do Guto  

Infraestrutura: Casa com 3 quartos, banheiros, pomar, passeio de charrete, passeio a 

cavalo, trilhas, banho de rio, contato com animais da fazenda, campo de futebol 

Endereço: Rodovia Aparício Bíglia Filho, Km 3 

Rede social: www.facebook.com/pages/Est%C3%A2ncia-Do-Guto/346376575452994  
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Endereço eletrônico: inexistente 

Telefone: (15) 99603-2928 

Nº de empregados fixos: 2 (dois) 

Nº de empregados temporários: 2 (dois) 

Fluxo de Visitante: não informado 

Funcionamento das 07h00 às 18h00 

 

Fazenda Desejo 

Descrição do atrativo: Produção de azeite, banho de cachoeira com escorregador natural, 

passeio a cavalo, trilhas, boia cross. Recebe visitas para estudo do meio 

Atividades: produção de azeite, manejo de gado de corte 

Obs.: Necessária contratação de guia/monitor para a visitação do local. 

Endereço: Bairro Nico Modesto 

Sítio eletrônico: inexistente  

Rede social: www.linkedin.com/in/fazenda-desejo-b85430135/  

Endereço eletrônico: não encontrado 

Telefone: (15) 99828 6804 / 98119 7515 - Neide 

Número de empregados fixos: 5 (cinco) 

Número de empregados temporários (média anual): 5 (cinco) 

Fluxo de visitantes: 30 (trinta) por mês 

 

Sítio Barra Bonita  

Endereço: Bairro São Sebastião 

Telefone: (15) 99752 8941 

Sítio eletrônico: inexistente 

Endereço eletrônico: dramanda007@hotmail.com  

Obs.: Propriedade particular com forte interesse no Turismo 

Infraestrutura: área de camping, banheiros, equipamentos para esportes náuticos, barco, 

pomar, casa para veraneio com 4 quartos sendo 1 suíte, churrasqueira. 
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3.3.1.4 Imobiliária para locação de casas para temporada 

 

Opcional Realize Assessoria e Empreendimentos Imobiliários 

Endereço: Rua Dom Aguirre, 508 

Telefone: (15) 3565-1595 

Sítio eletrônico: www.opcionalrealize.com.br  

Endereço eletrônico: adrianasantos.imoveis@gmail.com  

 

3.3.2 Meios de alimentação 

 

3.3.2.1 Pizzarias e restaurantes 

 

BR Mania – Auto Posto Pluma 

Endereço: Rua Monte Falco, Nº 1.051 – Centro 

Endereço eletrônico: admpostopluma@hotmail.com  

Sítio eletrônico: https://www.facebook.com/Autopostopluma/ 

Telefone: (15) 3565-1234 / (15) 99652-4321 

Número de empregados fixos: 08 (oito)   

Número de empregados temporários (média anual): 03 (três) 

Capacidade: 48 (quarenta e oito) sentadas  

Especialidade: variedade em pão francês, pão integral, sobremesas, bolos, bebidas com 

café, milk shake, café expresso, cervejas especiais, lanches, pastéis, prato executivo 

(picanha grelhada e t-bone), pratos e lanches prontos linha r mania, porções, saladas, 

salgados assados e fritos, vinhos, whisky, vodkas, sorvete kibon e ben & jerry's 

(importado), donnuts, bomboniere, cigarros 

Serviços: conveniência, cafeteria, lanchonete, restaurante 

Funcionamento: segunda a sexta das 06h00 às 22h00 / sexta e sábado das 06h00 às 22h00 

/ domingo das 06h00 às 23h00 

Acessibilidade: sim, rampa 

Atendimento em outra língua: sim, espanhol, inglês e libras 

Tem local para o pet: sim, possui caixas para deixar os animais na frente da loja 

Aceita cartões de crédito: sim 
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Cantina da Pizza 

Considerada uma das 10 melhores pizzarias do estado de São Paulo 

Endereço: Rua São João, 891 

Rede social: https://www.facebook.com/pages/Cantina-Da-Pizza/142225772550131   

Endereço eletrônico: cantinadapizza@yahoo.com.br  

Telefone: (15) 3565-1755 

Número de empregados fixos: 11(onze) 

Número de empregados temporários (média anual): 5 (cinco) 

Capacidade: 130 (cento e trinta) pessoas. 

Especialidade: pizza, Porções, Sucos, cervejas e vinhos. 

Serviços: bar, lanchonete e pizzaria 

Funcionamento: quinta a domingo das 18h00 às 00h00 

Acessibilidade: não 

Atendimento em outra língua: não 

Tem local para o pet:  sim (espaço reservado) 

Aceita cartões de crédito: sim 

 

Pizzaria Itália – (entrega em domicílio - delivery) 

Endereço: Dr. Felipe Vita, 867 

Rede social: https://www.facebook.com/italiapizzasesfihas/ 

Endereço eletrônico: inexistente 

Telefone: (15) 3565-1071 

Número de empregados fixos: 03 (três) funcionários. 

Número de empregados temporários (média anual): 0 (nenhum) 

Capacidade: somente delivery 

Especialidade: pizzas, esfihas, refrigerantes e vinhos 

Serviço: pizzaria e entrega de pizza em domicilio 

Funcionamento: a partir das 18h00 

Atendimento em outra língua: não 

Tem local para o pet: não 

Aceita cartões de crédito: sim 

mailto:prefeituraitaporanga@itaporanga.sp.gov.br
mailto:prefeituraitaporanga@yahoo.com.br
http://www.itaporanga.sp.gov.br/
https://www.facebook.com/pages/Cantina-Da-Pizza/142225772550131
mailto:cantinadapizza@yahoo.com.br
https://www.facebook.com/italiapizzasesfihas/


 

43 

 
Fone/fax: (15) 3566-1397 – E-mail: prefeituraitaporanga@itaporanga.sp.gov.br / 

prefeituraitaporanga@yahoo.com.br 

Rua Bom Jesus, 738 – Centro – CEP: 18.480-000 – ITAPORANGA – Estado de São Paulo 

www.itaporanga.sp.gov.br 

 

Pizzaria Viena – (entrega em domicílio-Delivery) 

Endereço: Dr Felipe Vita, 1372 

Sítio eletrônico: inexistente 

Endereço eletrônico: inexistente 

Telefone: (15) 3565-1670 

Número de empregados fixos: 04 (quatro)  

Número de empregados temporários (média anual): 0 (nenhum) 

Capacidade: somente entrega 

Especialidade: produção e entrega de pizza e refrigerante 

Serviços: entrega de pizza em domicilio 

Funcionamento: sexta a domingos das 18h00 às 23h30 

Acessibilidade: não 

Atendimento em outra língua: não 

Tem local para o pet: não 

Aceita cartões de crédito: sim 

 

Restaurante Café Turco 

Endereço: Rua Jamil Said Coin, 80 

Rede social: www.facebook.com/Restaurante-Caf%C3%A9-Turco-983059605075085/  

Endereço eletrônico: inexistente 

Telefone:(15) 3565-1318 

Número de empregados fixos:10 (dez)  

Número de empregados temporários (média anual): 0 (nenhum) 

Capacidade: 100 (cem) pessoas 

Especialidade: prato executivo, marmitex, porções e bebidas   

Serviços: café da manhã, almoço, café da tarde, jantar  

Funcionamento: de segunda a domingo das 6h00 às 22h00 

Acessibilidade: sim 

Atendimento em outra língua: não 

Tem local para o pet: sim 

Aceita cartões de crédito: sim 

mailto:prefeituraitaporanga@itaporanga.sp.gov.br
mailto:prefeituraitaporanga@yahoo.com.br
http://www.itaporanga.sp.gov.br/
http://www.facebook.com/Restaurante-Caf%C3%A9-Turco-983059605075085/
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Restaurante Casa Grande 

Endereço: Rua XV de novembro, 751 

Rede social: www.facebook.com/Restaurante-casa-grande-170092040050390/ 

Endereço eletrônico: juliana_martelinho@hotmail.com   

Telefone: (15) 3565-1346 

Número de empregados fixos: 3 (três) 

Número de empregados temporários (média anual): 0 (nenhum) 

Capacidade: 40 (quarenta)  pessoas 

Especialidade: pizzas, lanches, porções e culinária tradicional 

Serviços: restaurante e lanchonete. serviço self-service (almoço) 

Funcionamento: de segunda a sábado, das 11h00 às 14h30. De quarta a segunda das 19h 

às 23h00.  

Acessibilidade: sim 

Atendimento em outra língua: não 

Tem local para o pet: sim, espaço reservado 

Aceita cartões de crédito: sim 

 

Restaurante Delúcios Grill 

Endereço: Rua Rafael Vita, 843 

Rede social: www.facebook.com/deluciosgrill.restaurante/?ref=br_rs 

Endereço eletrônico: li.rafaelaabarbosa@hotmail.com  

Telefone: (15) 99706-8465 

Número de empregados fixos: 11 (onze) 

Número de empregados temporários (média anual): 15 (quinze) 

Capacidade: 100 (cem) pessoas 

Especialidade: comida tradicional 

Serviços: self-service (quilo e à vontade), pratos executivos, marmitex 

Funcionamento: de segunda a domingo das 10h00 às 14h30 

Acessibilidade: sim 

Atendimento em outra língua: não 

Tem local para o pet: sim 

Aceita cartões de crédito: sim 

mailto:prefeituraitaporanga@itaporanga.sp.gov.br
mailto:prefeituraitaporanga@yahoo.com.br
http://www.itaporanga.sp.gov.br/
http://www.facebook.com/Restaurante-casa-grande-170092040050390/
mailto:juliana_martelinho@hotmail.com
http://www.facebook.com/deluciosgrill.restaurante/?ref=br_rs
mailto:li.rafaelaabarbosa@hotmail.com
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Restaurante do Pesqueiro Cassinho 

Endereço: Rodovia Aparício Bíglia Filho(SP-281) Km 1 

Rede social: www.facebook.com/pages/Pesqueiro-Do-Cassinho/296287460481908  

Endereço eletrônico: inexistente 

Telefone: (14) 3565-3534 

Número de empregados fixos: 6 (seis) 

Número de empregados temporários (média anual): 0 (nenhum) 

Capacidade: 100 (cem) pessoas 

Especialidade: pratos executivos com peixes, comida mineira, porções, salgados e 

bebidas em geral 

Serviço: à la carte 

Funcionamento: quinta a domingo e feriados 

Atendimento em outra língua: das 08h00 às 23h00 

Tem local para o pet: sim 

Aceita cartões de crédito: sim 

 

Restaurante Japonês Mydoria  

Endereço: Rua Nelson Colluço, 239 

Rede social: https://www.facebook.com/pg/Midoriya.21/photos/?ref=page_internal 

Endereço eletrônico: inexistente 

Telefone: (15) 3565 3307 

Nº de empregados fixos: 5 (cinco) 

Nº de empregados temporários: 8 (oito) 

Capacidade: 40 (quarenta) pessoas 

Especialidades: gastronomia oriental 

Serviços: restaurante 

Funcionamento: quinta a domingo das 18h00 à 00h00 

Acessibilidade: não 

Atendimento em outra língua: sim 

Local para pet: não 

Aceita cartões de crédito: sim 

mailto:prefeituraitaporanga@itaporanga.sp.gov.br
mailto:prefeituraitaporanga@yahoo.com.br
http://www.itaporanga.sp.gov.br/
http://www.facebook.com/pages/Pesqueiro-Do-Cassinho/296287460481908
https://www.facebook.com/pg/Midoriya.21/photos/?ref=page_internal
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Restaurante Pimenta Malagueta 

Endereço: Rua Aparício Fiuza de Carvalho, 1145 

Rede social: www.facebook.com/pages/Pimenta-Malagueta-

Restaurante/567245706636214  

Endereço eletrônico: sergiolgabriel@hotmail.com  

Telefone: (15) 3565- 3405 / 3565-3217 

Número de empregados fixos: 08 (oito) 

Número de empregados temporários (média anual): 04 (quatro) 

Capacidade: 100 (cem) pessoas 

Especialidade: self service, à la carte, quilo, marmitex e bebidas em geral. 

Serviços: bar, lanchonete e restaurante.  

Funcionamento: de segunda a domingo das 11h00 às 14h30 e das 18h00 às 23h00. 

Acessibilidade: sim 

Atendimento em outra língua: sim 

Aceita cartões de crédito: sim 

 

Restaurante Oliveira 

Endereço: Avenida Santa Cruz, 667 

Sítio eletrônico: inexistente 

Endereço eletrônico: inexistente 

Telefone: (15) 99632-6732 

Número de empregados fixos: 03 (três) 

Número de empregados temporários (média anual): 02 (dois) 

Capacidade: 50 (cinquenta) pessoas 

Especialidade: Pratos executivo, marmitex, comercial, aos sábados feijoada e aos 

domingos assados. 

Serviços: à la carte 

Funcionamento: de segunda a domingo das 08h00 às 14h00. 

Acessibilidade: sim 

Atendimento em outra língua: não 

Tem local para o pet: sim 

Aceita cartões de crédito: sim 

mailto:prefeituraitaporanga@itaporanga.sp.gov.br
mailto:prefeituraitaporanga@yahoo.com.br
http://www.itaporanga.sp.gov.br/
http://www.facebook.com/pages/Pimenta-Malagueta-Restaurante/567245706636214
http://www.facebook.com/pages/Pimenta-Malagueta-Restaurante/567245706636214
mailto:sergiolgabriel@hotmail.com
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3.3.2.2 Bares e lanchonetes 

 

Bar do Fernando 

Endereço: Av. Dom Athanasio Merkle,733 

Sítio eletrônico: não encontrado 

Endereço eletrônico: não encontrado 

Telefone: (15) 3565-1290 

Número de empregados fixos: 2 (dois)  

Número de empregados temporários (média anual): 0 (nenhum) 

Capacidade: 80(oitenta) pessoas 

Especialidade: espetinho, porções de frios e saladas, sorvete, bebidas em geral 

Serviços: à la carte 

Funcionamento: de segunda a sexta a partir das 17h00 

Acessibilidade: sim 

Atendimento em outra língua: não 

Tem local para o pet: sim 

Aceita cartões de crédito: sim 

 

Buteco & Cia 

Endereço: Av. Santa Cruz, 008 

Sítio eletrônico: inexistente 

Endereço eletrônico: inexistente 

Telefone: (15) 99771 5106 

Nº de empregados fixos: 03 (três) 

Nº de empregados temporários: 08 (oito) 

Capacidade: 100 (cem ) pessoas 

Principais pratos: espetinhos variados, bebidas, porções, petiscos 

Decoração diferenciada: não 

Tipo: bar 

Funcionamento: das 08h00 às 02h00 

Aceita cartões de crédito: sim 

mailto:prefeituraitaporanga@itaporanga.sp.gov.br
mailto:prefeituraitaporanga@yahoo.com.br
http://www.itaporanga.sp.gov.br/
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Chico Lanches (trailer) 

Endereço:  Rua Aparício Fiuza de Carvalho 

Sítio eletrônico: inexistente 

Endereço eletrônico: inexistente 

Telefone: (15) 3565-1423 

Número de empregados fixos: 02 (dois)  

Número de empregados temporários (média anual): 0 (nenhum) 

Capacidade: trailer 

Especialidade: lanches e refrigerantes 

Serviços: à la carte 

Funcionamento: de segunda a domingo a partir das 18h00 

Acessibilidade: sim 

Atendimento em outra língua: não 

Tem local para o pet: sim 

Aceita cartões de crédito: não 

 

Chega Mais 

Endereço: Dr Felipe Vita, 1190 

Sítio eletrônico: inexistente 

Endereço eletrônico: inexistente 

Telefone: (15) 3565-1251 

Número de empregados fixos: 01 (um) 

Número de empregados temporários: 03 (três) 

Capacidade: 30 (trinta) pessoas 

Especialidade: lanches, salgados, x pernil, bebidas, sorvetes 

Serviços: à la carte 

Horário de funcionamento: não informado. 

Acessibilidade: não possui 

Atendimento em outra língua: não 

Tem local para o pet: sim, mesa fora. 

Aceita cartões de crédito: não informado 

mailto:prefeituraitaporanga@itaporanga.sp.gov.br
mailto:prefeituraitaporanga@yahoo.com.br
http://www.itaporanga.sp.gov.br/
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Edith Lanches 

Endereço: Rua Aparício Fiuza de Carvalho, 1139 

Rede social: www.facebook.com/pages/Edith-Lanche/508212519316897   

Endereço eletrônico: não informado 

Telefone: (15) 3565-3238 

Número de empregados fixos: 02 (dois)  

Número de empregados temporários (média anual): 0 (nenhum) 

Capacidade: 15 (quinze) pessoas 

Especialidade: lanches, x-strogonof (lanche típico da cidade) 

Serviços: à la carte 

Funcionamento: de terça a domingo a partir das 18h00 

Acessibilidade: não 

Atendimento em outra língua: não 

Tem local para o pet: sim 

Aceita cartões de crédito: não 

 

Lanches São José 

Endereço: Rua Aparício Fiuza de Carvalho,1139 

Sítio eletrônico: inexistente  

Endereço eletrônico: inexistente 

Telefone: (15) 3565-1081/997097522 

Número de empregados fixos: 03 (três)  

Número de empregados temporários (média anual): 0 (nenhum) 

Capacidade: 20 (vinte) pessoas 

Especialidade: lanches, pastéis, porções, mini pizza e bebidas em geral 

Serviços: à la carte 

Funcionamento: de terça a quinta das 18h00 às 24h00, de sexta e sábado das 17h00 às 

2h00 e domingo das 17h00 às 24h 

Acessibilidade: não 

Atendimento em outra língua: não 

Tem local para o pet: não 

Aceita cartões de crédito: sim 

mailto:prefeituraitaporanga@itaporanga.sp.gov.br
mailto:prefeituraitaporanga@yahoo.com.br
http://www.itaporanga.sp.gov.br/
http://www.facebook.com/pages/Edith-Lanche/508212519316897
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Lanchonete dos Amigos 

Endereço: Rua Pedro Alcântara de Moraes, 1308 

Sítio eletrônico: inexistente 

Endereço eletrônico: inexistente 

Telefone: (15) 99672- 2749 / 3565 1672 

Número de empregados fixos: 03 (três) 

Número de empregados temporários: 03 (três) 

Capacidade: 60 (sessenta) pessoas 

Especialidades: lanches, pasteis e massas. 

Serviços: à la carte 

Funcionamento de terça a domingos das 18h00 à 01h00  

Acessibilidade: não 

Atendimento em outra língua: não 

Tem local para o pet: não 

Aceita cartões de crédito: sim 

 

Lanchonete Irene 

Endereço: Rua Bom Jesus, 806 

Sítio eletrônico: inexistente 

Endereço eletrônico: inexistente 

Telefone: (15) 99625-6658 

Número de empregados fixos: 02 (dois)  

Número de empregados temporários (média anual): 0 (nenhum) 

Capacidade: 30 (trinta) pessoas. 

Especialidade: lanches e refrigerantes 

Serviços: à la carte 

Funcionamento: de terça a domingo a partir das 18h00 

Acessibilidade: sim 

Atendimento em outra língua: não 

Tem local para o pet: não 

Aceita cartões de crédito: sim 

mailto:prefeituraitaporanga@itaporanga.sp.gov.br
mailto:prefeituraitaporanga@yahoo.com.br
http://www.itaporanga.sp.gov.br/
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Lanchoeste Sabrina Lanches 

Endereço: José Pedro da Silva, 285 – CDHU  

Sítio eletrônico: não informado 

Endereço eletrônico: não informado 

Telefone: (15) 3565-3901/ 99623-9019 

Número de empregados fixos: 03 (três) 

Número de empregados temporários: 01 (um) 

Capacidade: 20 (vinte) pessoas 

Especialidade: lanches, bebidas, X-Brutos (maior lanche da cidade) 

Serviços: à la carte 

Funcionamento: não informado 

Acessibilidade: sim 

Atendimento em outra língua: não 

Tem local para o pet: não 

Aceita cartões de crédito: sim 

 

Luzia Lanches (trailer) 

Endereço: Rua João Santos Ferraz ,714 

Sítio eletrônico: inexistente 

Endereço eletrônico: inexistente 

Telefone: (15) 99615-4572 

Número de empregados fixos: 02 (dois)  

Número de empregados temporários (média anual): 0 (nenhum) 

Capacidade: trailer 

Especialidade:  lanches e refrigerantes 

Serviços: à la carte 

Funcionamento: de quarta a domingo das 18h00 às 24h00.  

Acessibilidade: sim 

Atendimento em outra língua: não 

Tem local para o pet: sim 

 

mailto:prefeituraitaporanga@itaporanga.sp.gov.br
mailto:prefeituraitaporanga@yahoo.com.br
http://www.itaporanga.sp.gov.br/
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Texaco Lava Car Music 

Endereço: Rua 21 de Abril, 885 

Rede social: https://www.facebook.com/Texacolavacaritaporanga/ 

Endereço eletrônico: inexistente 

Telefone: (15) 99610-7878 / 98107-3369 

Nº de empregados fixos: 06 (seis) 

Nº de empregados temporários 03 (três) 

Capacidade: 150 (cento e cinquenta)pessoas 

Principais pratos: porções, petiscos e bebidas 

Decoração: temática retro 

Tipo: lava car, happy hour 

Acessibilidade: não 

Aceita cartões de crédito: não informado 

 

3.3.2.3 Padarias e confeitarias 

 

Café Angelino, Café com Fé 

Endereço: Rua Dr Felipe Vita, 1033 

Rede Social: www.facebook.com/Angelino.cafecomfe.1  

Endereço eletrônico:  inexistente 

Telefone: (15) 3565-1625 

Nº de empregados fixos: 01 (um) 

Nº de empregados temporários: 02 (dois) 

Capacidade: 10 (dez) pessoas 

Principais pratos: café com arte, salgados e doces. Local onde se conhece um pouco da 

história do município. 

Funcionamento: das 07h00 às 19h00 

Acessibilidade: não possui 

Tem local para pet: não possui 

Atendimento em outra em outra língua: não  

Aceita cartões de crédito: não informado 

 

mailto:prefeituraitaporanga@itaporanga.sp.gov.br
mailto:prefeituraitaporanga@yahoo.com.br
http://www.itaporanga.sp.gov.br/
https://www.facebook.com/Texacolavacaritaporanga/
http://www.facebook.com/Angelino.cafecomfe.1
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Padaria Avenida 

Endereço: Av. Santa Cruz, 776 

Sítio eletrônico: não encontrado 

Endereço eletrônico: não encontrado 

Telefone: (15) 3565-3470 

Número de empregados fixos: 09 (nove)  

Número de empregados temporários (média anual): 0 (nenhum) 

Capacidade: 40 (quarenta) pessoas 

Especialidade: pães, doces, salgados lanches e bebidas em geral 

Serviços: padaria, confeitaria e lanches 

Funcionamento: de segunda a domingo das 06h00 às 22h00 

Acessibilidade: não 

Atendimento em outra língua: não 

Tem local para o pet: não 

Aceita cartões de crédito: sim 

 

Padaria e Confeitaria Paulista 

Endereço: Rua Dr. Felipe Vita,1358 

Sítio eletrônico: inexistente 

Endereço eletrônico: inexistente 

Telefone: (15) 3565-1213 

Número de empregados fixos: 06 (seis)  

Número de empregados temporários (média anual): 0 (nenhum) 

Capacidade: 40 (quarenta) pessoas 

Especialidade: pães, doces, salgados, lanches, sorvetes, bebidas em geral 

Serviços: padaria e lanchonete 

Funcionamento: de segunda a sábado das 06h00 às 20h00 e domingos das 06h00 às 

14h00 

Acessibilidade: não 

Atendimento em outra língua: não 

Tem local para o pet: não 

Aceita cartões de crédito: sim 

mailto:prefeituraitaporanga@itaporanga.sp.gov.br
mailto:prefeituraitaporanga@yahoo.com.br
http://www.itaporanga.sp.gov.br/
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Santa Ana Panificadora 

Endereço: Rua XV de novembro, 816 

Rede social: https://www.facebook.com/panificadorasantaana/  

Endereço eletrônico: inexistente 

Telefone: (15) 3565-1376 

Número de empregados fixos: 07 (sete)  

Número de empregados temporários (média anual): 02 (dois) 

Capacidade: 30 (trinta) pessoas 

Especialidade: pães, doces, salgados, lanches, sorvetes, bebidas em geral. 

Serviços: padaria, confeitaria e lanchonete 

Funcionamento: de segunda a sábado das 06h00 às 21h00 

Acessibilidade: não 

Atendimento em outra língua: não 

Tem local para o pet: não 

Aceita cartões de crédito: sim 

 

Viena Padaria Artesanal 

Endereço: Rua Dr. Felipe Vita, 1171 

Rede social: www.facebook.com/pages/Panificadora-Viena/14184189884659133   

Endereço eletrônico: inexistente  

Telefone: (15) 3565-1829 

Número de empregados fixos: 16 (dezesseis)  

Número de empregados temporários (média anual): 0 (nenhum) 

Capacidade: 30 (trinta) pessoas. 

Especialidade: pães, doces, salgados, sorvetes, refrigerantes, lanches e café 

Serviços: panificadora artesanal 

Funcionamento: de segunda a domingo das 6h30 às 20h30 

Acessibilidade: não 

Atendimento em outra língua: não 

Tem local para o pet: não 

Aceita cartões de crédito: sim 
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3.3.3 Agência de viagens e receptivo 

 

Bonafide Viagens - Receptivo E Emissivo 

Responsável: Talita Carolina Nascimento 

Endereço: Rua João Felipe Santiago, 642 

Telefones: (15) 3565-3016 / (15) 9 9762-4586 

Rede social: www.facebook.com/cvcviagensitaporanga  

Endereço eletrônico: talitabonafide@gmail.com / bonafideviagens@gmail.com  

Número de empregados fixos: 01 (um) 

Número de empregados temporários (média anual): 02 (dois) 

CADASTUR: nº 26.072918.10.0001-7 

Aceita cartões de crédito: não informado 

Especializada em: vendas emissivas CVC e circuitos turísticos em Itaporanga 

 

Receptivo BMtour 

Responsável: Maria Aline Leite Bicheri              

Endereço: Rua XV de novembro, 937 - Centro 

Telefones: (15) 3565 3378 / (15) 99730-9391 

Sítio eletrônico:  www.bmtour.visiteocircuitoreligioso.com.br  

Rede social: www.facebook.com/Visiteocircuitoreligioso-1103147646399683/  

Endereço eletrônico: receptivobmtour@gmail.com  

Número de empregados fixos: 02 (dois) 

Número de empregados temporários (média anual): 3 (três) 

CADASTUR: não 

Especializada em circuitos religiosos: visita à Abadia e circuitos religiosos 

Horário de funcionamento: 08h00 às 18h00 

Acessibilidade: não 

Atendimento em outra língua: espanhol 

Aceita pet: não 

Aceita cartões de crédito: sim 
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Turismo Urbano 

Responsável: Paulo Afonso de Camargo              

Endereço: Rua Aparício Fiuza de Carvalho, 462 

Telefones: (15) 99655-2218 

Sítio eletrônico www.visiteocircuitoreligioso.com.br/turismourbano   

Endereço eletrônico: turismourbano@outlook.com   

Número de empregados fixos: 01 (um) 

Número de empregados temporários (média anual): 0 (nenhum) 

CADASTUR Nº: não 

Especializada em passeios de buggie 

Horário de funcionamento: das 09h00 às 17h00 

Acessibilidade: não 

Atendimento em outra língua: não 

Aceita pet: não 

Aceita cartões de crédito: não 

 

3.3.4 Estruturas e equipamentos para eventos  

 

Associação Comercial, Industrial e Agrícola de Itaporanga 

Cine ACIAI: estrutura para realização de seminários, workshops, oficinas de capacitação 

entre outros. No local também realizam exibição de filmes direcionados para a 

comunidade.  

Endereço: Rua Dr. Felipe Vita, 1485 – Centro 

Rede social: https://pt-br.facebook.com/aciaiitaporanga.aciai 

Endereço eletrônico: ac_itaporanga@yahoo.com.br   

Telefone: (15) 3565-3244 

Capacidade: 30 (trinta) pessoas 

Acessibilidade: não informado 

 

Cacheta Leilões 

Espaço para realização de eventos e leilões de gado (às quintas) 
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Endereço: Rodovia Aparício Bíglia Filho (SP 281) 

Rede social: www.facebook.com/CachetaLeiloes/  

Endereço eletrônico: inexistente 

Telefone: (15) 99744-1691 

Capacidade: 300 (trezentos) pessoas sentadas  

Serviços: serve churrasco no espeto durante os eventos 

 

Centro de Lazer do Trabalhador Dr. José Carlos e Silva 

Área pública para eventos diversos e ginásio de esportes 

Endereço: Rua José Luvizon Neto 

Sítio eletrônico: inexistente 

Endereço eletrônico: inexistente 

Telefone: (15) 3565-1397 

Capacidade: 1000 (um mil) pessoas sentadas 

Número de empregados fixos: 01 (um) 

Número de empregados temporários (média anual): 01 (um) 

Serviços: parque/pavilhão/centro de exposições e ginásio de esportes. 

 

Chácara Della Torre – Eventos e Convenções 

Chácara privada para eventos e convenções, área kids 

Endereço: Rodovia Vicinal João Martins da Cruz 

Rede social: https://www.facebook.com/chacaradellatorre//  

Endereço eletrônico: inexistente 

Telefone: (15) 99776-9126 

Capacidade: 500 (quinhentos) pessoas 

Número de empregados fixos: 01 (um) 

Número de empregados temporários (média anual): 03 (três) 

Serviços: eventos e convenções 

 

Chácara Fieri 

Chácara privada com espaço para festas e eventos regionais, possui um museu da história 

da propriedade 
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Endereço: Rodovia Juventino Patriarca, s/n 

Blog: http://chacara-fieri.blogspot.com.br/2009/01/blog-post_03.html  

Endereço eletrônico: cirgon2011@hotmail.com  

Telefone: (15) 3565-1636 

Capacidade: 300 (trezentos) pessoas sentadas  

Número de empregados fixos: 01 (um) 

Número de empregados temporários (média anual): 05 (cinco) 

Serviços: local para festas e confraternização 

 

Chácara Olímpia – Eventos Artes e Entretenimento 

Local privado com salão de festas para eventos, festas, confraternizações. 

Endereço: Rodovia Aparício Bíglia Filho, s/n 

Rede social: www.facebook.com/pages/Chácara-Olímpia/324553967658906   

Endereço eletrônico: inexistente 

Telefone: (15) 99664-4139 

Capacidade Público: 800 (oitocentos) pessoas 

Número de empregados fixos: 01 (um) 

Número de empregados temporários (média anual): 05 (cinco) 

Serviços: salão para festas. 

 

Ramos Eventos 

Chácara privada para eventos e convenções 

Endereço: Rodovia Aparício Bíglia Filho, Km 3 

Rede social: https://www.facebook.com/RAMOSEVENTOS1/ 

Rede social 2:  https://www.instagram.com/ramoseventos_/  

Endereço eletrônico: ramoseventos16@hotmail.com  

Telefone: (15) 99607-0441 

Capacidade: 500 (quinhentos) pessoas sentadas  

Nº de empregados: 01 (um) 

Nº de empregados temporários 08 (oito) 

Serviços: eventos e convenções 

  

mailto:prefeituraitaporanga@itaporanga.sp.gov.br
mailto:prefeituraitaporanga@yahoo.com.br
http://www.itaporanga.sp.gov.br/
http://chacara-fieri.blogspot.com.br/2009/01/blog-post_03.html
mailto:cirgon2011@hotmail.com
http://www.facebook.com/pages/Chácara-Olímpia/324553967658906
https://www.facebook.com/RAMOSEVENTOS1/
https://www.instagram.com/ramoseventos_/
mailto:ramoseventos16@hotmail.com


 

59 

 
Fone/fax: (15) 3566-1397 – E-mail: prefeituraitaporanga@itaporanga.sp.gov.br / 

prefeituraitaporanga@yahoo.com.br 

Rua Bom Jesus, 738 – Centro – CEP: 18.480-000 – ITAPORANGA – Estado de São Paulo 

www.itaporanga.sp.gov.br 

 

3.3.5 Empresas organizadoras/promotoras de eventos 

 

Ariane Bezerra 

Endereço: Rua Pedro Alcântara de Moraes  

Sítio eletrônico: inexistente 

Endereço eletrônico: inexistente 

Telefone: (15) 99798-0498 

Número de empregados fixos: 01 (um) 

Número de empregados temporários (média anual): 02 (dois) 

Área de atuação:  decoração de festas infantis  

 

As Paulinas  

Endereço: Rua Monte Falco, 1102  

Blog: http://aspaulinas.blogspot.com.br/  

Rede Social: https://www.facebook.com/AS-PAULINAS-217808084949832/  

Endereço eletrônico: inexistente 

Telefone:(15) 3565-3334/ 9144-8444 

Área de atuação: festas, eventos e papelaria personalizada 

 

Dora Flores 

Endereço: Rua Dr Felipe Vita, s/n 

Sítio eletrônico: inexistente 

Endereço eletrônico: inexistente 

Telefone: (15) 99771-4056 

Número de empregados fixos: 01 (um) 

Número de empregados temporários (média anual): 03 (três) 

Área de atuação: presentes, flores e decoração 

 

Floricultura Sempre Verde 

Endereço: XV de novembro, nº 1313 

Sítio eletrônico: inexistente 

mailto:prefeituraitaporanga@itaporanga.sp.gov.br
mailto:prefeituraitaporanga@yahoo.com.br
http://www.itaporanga.sp.gov.br/
http://aspaulinas.blogspot.com.br/
https://www.facebook.com/AS-PAULINAS-217808084949832/


 

60 

 
Fone/fax: (15) 3566-1397 – E-mail: prefeituraitaporanga@itaporanga.sp.gov.br / 

prefeituraitaporanga@yahoo.com.br 

Rua Bom Jesus, 738 – Centro – CEP: 18.480-000 – ITAPORANGA – Estado de São Paulo 

www.itaporanga.sp.gov.br 

Endereço eletrônico: cassianocgodoy@hotmail.com  

Telefone: (15) 99614-7915 

Número de empregados fixos: 01 (um) 

Número de empregados temporários (média anual): 03 (três) 

Área de atuação: presentes, flores, mudas e decoração 

 

Julio Cesar Ribeiro 

Endereço: Rua Eliziario Gonçalves de Oliveira 

Sítio eletrônico:  inexistente 

Endereço eletrônico: inexistente  

Telefone: (15) 9971- 8822 

Número de empregados fixos: 01 (um) 

Número de empregados temporários (média anual): 03 (três) 

Área de atuação:  decoração de casamentos, aniversários e eventos em geral  

 

Midoryarte 

Endereço: Rua Jose Benini ,978 

Sítio eletrônico: https://www.facebook.com/MIDORIYARTE/  

Endereço eletrônico: ishiisanada@hotmail.com  

Telefone: (15) 3565-3307/ (15) 9618-3307/ (15) 98161-5507 

Número de empregados fixos: 02 (dois) 

Número de empregados temporários (média anual): 04 (quatro) 

Área de atuação: organização de festas, eventos com culinária japonesa 

 

3.3.6 Equipamentos de recreação e entretenimento 

 

Biblioteca Municipal Jose Figueiredo de Castilho 

Acervo com mais de 7.000 publicações, além de serviços de hora do conto, leitura de 

poesias, e apresentação histórica e fotografia da história de Itaporanga. 

Endereço: Rua Aparício F. de Carvalho, 1056 

Sítio eletrônico: inexistente 

Endereço eletrônico: prefeituraitaporanga@yahoo.com.br   
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Telefone: (15) 3565 3368 

Capacidade: 409 (quarenta) pessoas  por  mês 

Número de empregos fixos: 01 (um) 

Funcionamento: de segunda a sexta das 07h30 às 17h00 

 

Casa Noturna: V8 Mustang 

Endereço: Rua Aparício Fuiza de Carvalho, 959 

Rede social: www.facebook.com/v8itaporanga   

Endereço eletrônico inexistente 

Telefone: (15) 99610-7878 

Capacidade: 550 (quinhentos e cinquenta) pessoas 

Número de empregos fixos: 20 (vinte) 

Funcionamento: a cada 15 dias 

 

Clube Atlético Itaporanguense (sede campestre) 

Endereço: XV de novembro, 956 - centro 

Sítio eletrônico: www.cai-itaporanga.com.br   

Rede Social: www.facebook.com/cdecampo.itaporanga   

Endereço eletrônico: gracianeszygalski@hotmail.com  

Telefone: (15) 99834 2548 

Funcionamento: de terça a domingo das 08h00 às 20h00 

Infraestrutura: sede campestre, com duas piscinas, campo de futebol, quadra, bar, salão 

 

Conjunto Poliesportivo José Correa de Moraes 

Endereço: Rua José Louvison Neto, s/n 

Sítio eletrônico: inexistente 

Endereço eletrônico: inexistente 

Telefone: (15) 3565 1397 

Capacidade: 600 (seiscentos) pessoas 

Número de empregos fixos: 01 (um) 

Funcionamento: somente com horários agendados 
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Estádio Municipal Angelo Volpi 

Endereço: Rua João Martins Rosa, 279 

Sítio eletrônico: inexistente 

Endereço eletrônico: inexistente 

Telefone: (15) 3565-1397 

Capacidade: 2.000 (dois mil) pessoas 

Número de empregos fixos: 08 (oito) 

Funcionamento: segunda a domingo das 08h00 às 17h00 

 

Ginásio de Esportes Aldrovando Antunes 

Endereço: Rua João Martins Rosa, s/n 

Rede social: www.facebook.com/pages/Est%C3%A1dio-Municipal-%C3%82ngelo-

Volpi/102934203621215  

Endereço eletrônico: inexistente 

Telefone: (15) 3565-3146 

Capacidade: 400 (quatrocentos) pessoas 

Número de empregos fixos: 01 (um) 

Funcionamento: somente com horários agendados das 8h às 22h. 

 

Piscina Pública (conjunto poliesportivo Aldrovando Antunes) 

Descrição: Piscina Municipal, aberta aos munícipes em temporada de verão 

Endereço: Rua João Martins Rosa, s/n 

Rede social: www.facebook.com/pages/Est%C3%A1dio-Municipal-%C3%82ngelo-

Volpi/102934203621215  

Endereço eletrônico:  inexistente 

Telefone: (15) 356-3146 

Funcionamento: quarta a domingo, das 10h00 às 18h00 

 

Texaco Lava Car Music 

Endereço: Rua 21 de Abril, 885 

Sítio eletrônico: inexistente 

Rede social: https://www.facebook.com/Texacolavacaritaporanga/  
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Telefone: (15) 99610-7878 / 98107-3369 

Nº de empregados fixos: 06 (seis) 

Nº de empregados temporários 03 (três) 

Capacidade de público: 150 (cento e cinquenta)  

Principais pratos: porções, petiscos e bebidas 

Decoração: temática retro 

Tipo: lava car, happy hour 

Acessibilidade: não 

Atendimento em outra língua: não 

Aceita cartões de crédito: sim 

 

3.3.7 Transportes 

 

3.3.7.1 Transportadoras turísticas 

 

Soares Tour 

Endereço: Rua Maria de Lourdes Soares, 538 

Sítio eletrônico: inexistente 

Endereço eletrônico: transportelotacaosoares@hotmail.com  

Telefone: (15) 99829-0599 

Quantidade ônibus/vans: 1(um) van / 1(um) micro / 2 (dois)ônibus 

Número de empregados fixos: 04 (quatro) 

Número de empregados temporários (média anual): 02 (dois) 

Capacidade total da frota: 126 (cento e vinte e seis) pessoas 

CADASTUR Nº: inexistente 

 

Toledo Transportes 

Endereço: Rua Aparício Fuiza de Carvalho, 453 

Sítio eletrônico: inexistente 

Endereço eletrônico: inexistente 

Telefone: (15) 3565-3413 / (15) 99706-6482 

Quantidade ônibus:  03 (três) 
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Número de empregados fixos: 03 (três) 

Número de empregados temporários (média anual): 0 (nenhum) 

Capacidade total da frota: 150 (cento e cinquenta) pessoas 

CADASTUR Nº: inexistente 

 

3.3.7.2 Táxi 

 

Moto Taxi Central 

Telefone: (15) 99726-8198 

Ponto:  no calçadão de Itaporanga 

03 (três) motos para atendimento 

Das 07h00 às 18h00 

 

Moto Taxi Cirineu 

Telefone: (15) 99832-5808  

Ponto: em frente à casa Lotérica (Rua VX de novembro, 845) 

01 (um) moto para transporte 

Das 07h00 às 18h00 

 

Moto Taxi DU 

Telefone: (15) 99620-1991/ 99731-3724 

Ponto: Av. Santa Cruz, ao lado do Eduana 

02 (dois) motos para atendimento 

Das 06h00 às 22h00  

 

Taxista: Adriano Domingues 

Telefone: (15) 99755-5094 Adriano / Bete (15) 99668-6230 

Ponto: em frente a rodoviária / frente Caixa Econômica 

02 (dois) carros 

 

Taxista: Angelin Dutra (Tuta) 

Telefone: (15) 99792-1724 
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Ponto: Em frente a Rodoviária  

01 (um) carro 

 

Taxista: Orlando Azevedo da Cunha 

Telefone: (15) 3565-1466 

Ponto: em frente à Rodoviária  

04 (quatro) carros 

 

Taxista: Saulo 

Telefone: (15) 99703-5947 Saulo/ (15) 99759-7679 Claudineia / (15) 99711-3981 

Reniffer 

Ponto: em frente a rodoviária, 2 em frente ao banco Santander 

03 (três) carros 

 

3.3.7.3 Locadora de veículos 

 

Bonafide Viagens – Receptivo e Emissivo 

Responsável: Talita Carolina Nascimento 

Endereço: Rua João Felipe Santiago, 642  

Telefones: (15) 3565-3016 / (15) 99762-4586 

Rede social: www.facebook.com/cvcviagensitaporanga  

Endereço eletrônico: talitabonafide@gmail.com  / bonafideviagens@gmail.com  

CADASTUR: nº 26.072918.10.0001-7 
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3.3.8 Serviço de atendimento ao turista 

 

Ponto de Informações Turísticas - PIT 

Endereço: Rua Aparício Fuiza de Carvalho, 1056 (em frente a Biblioteca Municipal) 

Sítio eletrônico: http://www.itaporanga.sp.gov.br/portal/turismo/9  

Rede social: https://www.facebook.com/turismoeculturaitaporanga/   

Endereço eletrônico: prefeituraitaporanga@yahoo.com.br   

Telefone: (15) 3565-1397 

Funcionamento: de segunda a sexta das 08h00 às 17h00 

 

Figura 15 - Fachada do PIT 
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3.3.9 Comércios impactados pelo turismo 

 

3.3.9.1 Postos de combustível e auto mecânicas 

 

Auto Posto Montefalco 

Endereço: Rua 21 de abril, 93 

Telefone: (15) 3565-1387 

 

Auto Posto Pluma 

Endereço: Rua Frei Pacífico de Montefalco, 1059 

Telefone: (15) 3565-1234 

 

Auto Posto Turco 

Endereço: Rodovia Jurandir Siciliano SP 255- Km 357- Trevo de Itaporanga 

Telefone: (15) 3565-1643 / 3565-3134 

 

Borracharia 3 Irmãos 

Endereço: Rua Monte Falco, 876 

Telefone: (15) 3565-1410 / (15) 3565-1197 

 

DM Auto Center 

Endereço: Rua Monte Falco, 970 

Telefone: (15) 3565-3380 

 

Grupo Mazza 

Endereço: Rua Doutor Felipe Vita, 1668 

Telefone: (15) 3565-3050 / 336171054 

 

Rod Car Auto Center 

Endereço: Rua Aparício Fiuza de Carvalho, 807 

Telefone: (15) 3565-1344 / 99769-8305 
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3.3.9.2 Cabeleireiros, barbeiros e salões 

 

Danilo Hair (corte masculino) 

Endereço: Rua Aparício Fiuza de Carvalho, 1º andar 

Telefone: (15) 99814-8926 

 

D & F Cabellos 

Endereço: Rua Elizário G. de Oliveira, 550 

Telefone: (15) 3565-1607/99783-1968 

 

Elaine Fashion Hair 

Endereço: Rua Doutor Felipe Vita, 1507 

Telefone: (15) 99742-7938 

 

Fabinho Cabeleireiro (corte masculino) 

Endereço: Avenida Santa Cruz, 714 

Telefone: (15) 3565-1732 

 

Geremias Cabelo 

Endereço: Rua 21 de Abril,  

Telefone; (15) 3565-3442 

 

Iza Cabeleireira 

Endereço: Rua José Pedro da Silva, 236 

Telefone: (15) 3565-3052 / 99706-7079 

 

Julia Cabeleireira 

Endereço: Rua Bom Jesus, 966 

Telefone: (15) 3565-1250 / (15) 99749-9620 

 

Meire Cabeleireira 

Endereço: Rua Bom Jesus, 988 
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Telefone: (15) 3565-1967 

 

Oficina de Cabelo Lucélia 

Rua: Bom Jesus, 739 

Telefone: (15) 3565-3110 

 

Salão Ailton Cortes Masculinos 

Endereço: Rua Doutor Felipe Vita, 1537 

Telefone: (15) 3565-1225 / 99843-8671 

 

Salão de Beleza da Vani 

Endereço: Avenida Santa Cruz, 42 

Telefone: (15) 99767-9664 

 

Valdir Cabelo (corte masculino) 

Endereço: XV de novembro, S/N 

Telefone: (15) 99722-1192 

 

3.3.9.3 Artigos para pesca 

 

Pantanal – Casa de artigos de pesca em geral 

Endereço: XV de novembro, 999 

Telefone: (15) 99778-3135 / (15) 99706-2177 

Aceita cartões de crédito: sim 

Acessibilidade: não  

 

3.3.9.4 Webdesigner 

 

Page Web Soluções 

Endereço: Rua XV de novembro, 937 

Sítio eletrônico: www.pagewebsolucoes.com.br  

Endereço eletrônico: patricia@pagewebsolucoes.com.br  
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3.4 Atrativos Turísticos 

 

3.4.1 Atrativos naturais 

 

3.4.1.1 Atrativos que necessitam de contratação de receptivo 

 

Fazenda Desejo 

Descrição do atrativo: Produção de azeite, banho 

de cachoeira com escorregador natural, passeio a 

cavalo, trilhas, boia cross. Recebe visitas para 

estudo do meio 

Atividades: produção de azeite, manejo de gado 

de corte 

Obs.: Necessária contratação de guia/monitor para a visitação do local. 

Endereço: bairro Nico Modesto 

Rede social: https://br.linkedin.com/in/fazenda-desejo-b85430135  

Endereço eletrônico: inexistente 

Telefone: (15) 99828-6804 / 98119-7515 - Neide 

Número de empregados fixos: 05 (cinco) 

Número de empregados temporários (média anual): 05 (cinco) 

Fluxo de visitantes: 30 (trinta) por mês 

Funcionamento das 07h00 às 18h00 

Infraestrutura casa para veraneio, parque infantil, estrutura perfeita para 

desenvolvimento do turismo rural, pomar, banheiros. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 16 - Corredeira na Fazenda Desejo 
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Morro do Defunto 

O Morro do Defunto recebe este nome devido 

ao seu formato. Visto da cidade, tem a forma de 

um homem deitado. Está localizado na zona 

rural do município, entres os Bairros Santo 

Antonio e São Sebastião. Possuindo diversos 

recursos naturais como grutas, mata nativa e 

picos.  

Atividades: o local é propício para a prática de alguns esportes de aventura como: rapel, 

espeleoturismo, tirolesa, caminhada, parapente, entre outros.  

Obs.: necessária contratação de guia/monitor para a visitação do local. 

Endereço: Bairro dos Remédios 

Sítio eletrônico: inexistente 

Endereço eletrônico: não encontrado 

Telefone: (14) 99747 1679 

Fluxo de visitantes: 30 (trinta) por mês  

Local com acesso público: propriedade particular 

Funcionamento: das 07h00 às 18h00 

 

Pesqueiro JR (Cassinho) 

Endereço: Rodovia Aparício Biglia Filho (SP-281) Km 1 

Rede social: www.facebook.com/pages/Pesqueiro-Do-Cassinho/296287460481908 

Endereço eletrônico: inexistente 

Telefone: (14) 3565-3534 

Número de empregados fixos: 06 (seis) 

Número de empregados temporários (média 

anual): 0 (nenhum) 

Serviço: pesque e pague 

Funcionamento: quarta a domingo e feriados, 

das 8h00 às 23h00 

Atendimento em outra língua: não 

Tem local para o pet: sim 

Figura 17 - Uma das grutas do Morro do Defunto 

Figura 18 - Pesqueiro do Cassinho 
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Aceita cartões de crédito: sim 

OBS: possui um grande fluxo de visitantes de toda região, nos finais de semana, 

geralmente acontece um luau sertanejo em datas específicas ou feriados. 

 

Represa de Xavantes 

A represa de Xavantes foi formada com o 

represamento dos Rios Itararé e Paranapanema. São 

aproximadamente 60.000 ha de terras alagadas em diversos 

municípios do Estado de São Paulo e Paraná.  

 Possui um forte potencial em seu entorno, com áreas 

de praias, propício para esportes náuticos e de pesca, 

passeios de barco. Atrai muitos pescadores de diversas 

regiões em busca do tucunaré (pesca esportiva). 

Acesso: possui acesso de estrada de asfalto, com, 

aproximadamente, 10 km de estrada de terra, de fácil acesso e boa conservação, possui 

pontos de embarque e desembarque de passageiros nas proximidades da represa. 

 

Sítio Barra Bonita (Renê Lopes) 

Descrição do atrativo propriedade na Represa Xavantes, com residência contendo 3 

quartos, 1 suíte, banheiros, churrasqueira, área para camping, equipamentos para esportes 

náuticos, slackline, pesca, barco. 

Atividades: camping, pesca, passeio de barco, esportes náuticos, slackline, tirolesa 

Endereço: bairro São Sebastião 

Sítio eletrônico inexistente 

Endereço eletrônico: dramanda007@hotmail.com  

Telefone: (15) 99752-8941 

Número de empregados fixos: 01 (um) 

Número de empregados temporários (média anual): 01 (um) 

Fluxo de visitantes: 30 (trinta) por mês 

  

 

 

Figura 19 - Imagem aérea da represa 
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Sítio Nossa Senhora de Fátima  

Local que sedia almoços, encontros de tropeiros e eventos religiosos, possui grande fluxo 

de visitantes nesses eventos, por contar com uma estrutura de banheiros, cozinha, 

barracão, e fornos a lenha para assados. 

Atividades: O local é propício para a prática de alguns esportes de aventura como: rapel, 

espeleoturismo, tirolesa, caminhada, parapente, camping, pesca, trilhas, entre outros.  

Obs.: Necessária contratação de guia/monitor para a visitação do local. 

Endereço: Bairro Maria Nogueira 

Sítio eletrônico: inexistente 

Endereço eletrônico: inexistente 

Telefone: (15) 99795-9506 

Número de empregados fixos: cuidado pela família 

Número de empregados temporários (média anual): 10 (dez) 

Fluxo de visitantes: 1000 (um mil) por evento 

Descrição: Festas religiosas, capela, gruta, mata nativa, monjolo, pista de bocha e lago. 

 

3.4.1.2 Atrativos que necessitam de reserva antecipada diretamente com o proprietário 

 

Estância do Guto  

Infraestrutura: Casa com 3 quartos, banheiros, 

pomar, passeio de charrete, passeio a cavalo, 

trilhas, banho de rio, contato com animais da 

fazenda, campo de futebol 

Endereço: Rodovia Aparício Bíglia Filho, Km 3 

Rede social: www.facebook.com/pages/Est%C3%A2ncia-Do-Guto/346376575452994 

Endereço eletrônico: inexistente 

Telefone: (15) 99603-2928 

Nº de empregados fixos: 02 (dois) 

Nº de empregados temporários: 02 (dois) 

Fluxo de visitante: 30 (trinta) por mês 

Funcionamento: das 07h00 às 18h00 

 

Figura 20 - Cachoeira da Estância do Guto 
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Sítio Patrimônio São João Batista 

Tadeu Mendes  

Descrição: cachoeira e caverna 

Atividades: rapel, trilha, área para camping, passeio a cavalo 

Obs.: necessária contratação de guia/monitor para a visitação do local. 

Endereço:  Rodovia Juventino Patriarca 

Sítio eletrônico: inexistente 

Endereço eletrônico: inexistente 

Telefone: (15) 99603-2928 

Número de empregados fixos: 01 (um) 

Número de empregados temporários (média anual): 02 (dois) 

Funcionamento: das 07h00 às 18h00 

 

Sítio São José  

Maria de Lourdes Castilho 

Descrição: cachoeiras, paredão e caverna 

Atividades: gruta natural de Nossa Senhora de Lourdes,  

Obs.: necessária contratação de guia/monitor para a visitação do local. 

Endereço: Rua Sebastiana Clarina da Veiga Rodrigues, nº 642 

Sítio eletrônico: inexistente 

Endereço eletrônico: inexistente 

Telefone: (15) 99706-9426 

Número de empregados fixos: 02 (dois) 

Número de empregados temporários (média anual): 02 (dois) 

Funcionamento: das 07h00 às 18h00 

Infraestrutura: venda de produtos da agricultura familiar e casa para locação com 4 

quartos 

 

Fazendas Bergamini (Cidade do Boi) 

Descrição: fazenda de produção agropecuária com gado de corte, grãos, reposição 

florestal, equinos, piscicultura e produção de carvão. 

Atividades: Turismo de estudo e venda de souvenirs no local e pela internet 
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Endereço: Rodovia Aparício Bíglia Filho (SP 281) 

Sítio eletrônico: www.fazendasbergamini.com.br  

Endereço eletrônico: formulário pelo sítio eletrônico 

Telefone: formulário pelo sítio eletrônico 

Número de empregados fixos: 02 (dois) 

Número de empregados temporários (média anual): 02 (dois) 

Funcionamento: das 07h00 às 18h00 

 

3.4.2 Atrativos culturais 

 

3.4.2.1 Conjunto arquitetônico 

 

Figura 21 - Fachada da Abadia Cistersciense 

 

Abadia Cisterciense de Nossa Senhora de Santa Cruz 

Associação Brasileira dos Cistercienses 

A Abadia de Nossa Senhora da Santa Cruz é marco de Itaporanga, local para busca da 

aproximação com Deus, paz espiritual e uma atração para os que gostam de arquitetura, 

a qual impressiona pelo seu tamanho. No mosteiro são formados padres e monges. A 

mesma iniciou sua construção em 1936 devido a fuga de Dom Athanázio e outros monges 

cistercienses da Alemanha Nazista, o mosteiro também funciona como hospedaria 

conventual. Possui circuito religioso para visitação com a rotina dos monges iniciando às 

04h50 com canto gregoriano, missa às 06h30, visita à Abadia, capela, bosque com trilha 

demarcada, paisagismo, presépio, gruta e cemitério dos monges. 

Obs: A visitação é guiada por um padre do mosteiro e guias locais. 
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Endereço: Av. Santa Cruz, 249 

Sítio eletrônico: www.abadiaitaporanga.org.br   

Endereço eletrônico: hospedaria@abadiaitaporanga.org.br  

Telefone: (15) 3565-1279 / (15) 3565-1245 / 3565-1084 / 99758-5178 

Ano/Século da construção: 1936 (mil novecentos e trinta e seis) 

Número de empregados fixos: 03 (três) 

Número de empregados temporários (média anual): 03 (três) 

Fluxo de visitantes: 200 (duzentos) por mês 

 

Bosque e Cemitério dos Monges 

Associação Brasileira dos Cistercienses 

Localizado na área do bosque da Abadia, 

com trilhas, grutas com imagens de santos, 

presépio e o cemitério dos padres. 

Obs: A visitação é guiada por um padre do 

mosteiro. 

Endereço: Av. Santa Cruz, 249 

Sítio eletrônico: www.abadiaitaporanga.org.br  

Endereço eletrônico: hospedaria@abadiaitaporanga.org.br 

Telefone: (15) 3565-1279 / (15)35651245 / 35651084 / 97585178 

Ano/Século da construção: 1936 (mil novecentos e trinta e seis) 

Número de empregados fixos: 02 (dois) 

Número de empregados temporários (média anual): 0 (nenhum) 

Fluxo de visitantes: 200 (duzentos) por mês 

Acesso gratuito através da Abadia. 

  

Figura 22 - Cemitério dos Monges 
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3.4.2.2 Locais de manifestações de fé 

 

Gruta Nossa Senhora das Graças 

Local de religiosidade e oração, esta gruta possui várias estórias 

de milagres e manifestação da fé através da interseção de N. Srª. 

das Graças. A procissão é realizada pela igreja e pela comunidade 

do Bairro Mosteirinho, e, é feita novena preparatória para o dia 

da padroeira, finalizado com a santa missa, os romeiros seguem a 

pé do bairro até a gruta. 

Atividades: Romaria e procissão. Visitação de cunho religioso   

Endereço: Bairro Mosteirinho - Divisa de Estado – SP/ PR 

Sítio eletrônico:  inexistente 

Endereço eletrônico: cassianocgodoy@hotmail.com  

Telefone: (15) 99820-6238 / 99822-4115 

Número de empregados fixos: 01 (um) 

Número de empregados temporários (média anual): 04 (quatro) 

Entrada gratuita 

Fluxo de visitantes: 1000 (um mil) por mês 

Funcionamento: 24 horas 

Infraestrutura: barracão com banheiros masculinos e femininos, acessibilidade, 

lanchonete, trilha, bosque, rio, gruta, capela, altar, cozinha, estacionamento amplo, campo 

de futebol, velário. 

 

Gruta Nossa Senhora de Lourdes - Cruzeirinho 

Belíssima Gruta Natural, o local é um encanto, as 

pessoas que ali chegam, sentem uma paz 

profunda, propício para oração, meditação e 

reflexão. No local existe a imagem de Nossa Sra. 

de Lourdes 

Endereço: bairro Cruzeirinho 

Sítio eletrônico:  inexistente 

Figura 23 - Bosque da Gruta N. Sra. das Graças 

Figura 24 - Gruta Nossa Senhora de Lourdes 
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Endereço eletrônico: inexistente 

Número de empregados fixos: 01 (um) 

Número de empregados temporários (média anual): 02 (dois) 

Entrada gratuita 

Fluxo de visitantes: 50 (cinquenta) por mês 

Funcionamento:  aos finais de semana das 9h00 às 18h00 

Infraestrutura: casa para locação com 4(quatro) quartos 

 

3.4.2.3 Circuitos e roteiros culturais 

 

Rua dos Cata-Ventos / Rua da Alegria 

A Rua Joana Garcia Veiga do bairro CDHU 2, passou a ser chamada de “Rua da Alegria” pelos 

moradores do município. O motivo são os 380 cata-ventos coloridos que decoram o local e foram 

colocados há quatro anos pelo aposentado Almir Aparecido 

Tristão, mais conhecido como Nenzão. De acordo com o 

aposentado, a decoração foi para agradecer a vida, por superar, 

pela segunda vez a leucemia. Ele conta que teve câncer há 15 

anos e, na época, foi curado por um transplante de medula. 

Porém, em 2013, a doença voltou e novamente um transplante 

foi exigido. Ele se curou e, por isso, criou um “jardim de cata-

ventos” com diversas peças perfiladas nas calçadas. 

Telefone: (15) 99654- 0856 

Endereço: Rua Joana Garcia Veiga - CDHU 

Duração: aproximadamente 1(um) hora. 

 

Circuito Religioso da Abadia 

Visita à Abadia, igreja, capela, instalações, bosque e cemitério dos Padres 

Receptivo local com: visita guiada, café da manhã, visita à loja de suvenir do Mosteiro. 

Endereço: Av. Santa Cruz, 249 

Sítio eletrônico: www.visiteocircuitoreligioso.com.br   

Endereço eletrônico: contato@visiteocircuitoreligioso.com.br    

Telefone: (15) 99642-3882 

Figura 25 - Rua da Alegria 

mailto:prefeituraitaporanga@itaporanga.sp.gov.br
mailto:prefeituraitaporanga@yahoo.com.br
http://www.itaporanga.sp.gov.br/
http://www.visiteocircuitoreligioso.com.br/
mailto:contato@visiteocircuitoreligioso.com.br


 

79 

 
Fone/fax: (15) 3566-1397 – E-mail: prefeituraitaporanga@itaporanga.sp.gov.br / 

prefeituraitaporanga@yahoo.com.br 

Rua Bom Jesus, 738 – Centro – CEP: 18.480-000 – ITAPORANGA – Estado de São Paulo 

www.itaporanga.sp.gov.br 

Horários: com agendamento prévio 

Duração: 1(um) hora 

Transporte incluído: roteiro feito a pé 

 

Circuito Religioso I 

Visita à Abadia, bosque, Capela São Bento no Bairro da Onça, Capela Nossa Senhora 

Aparecida, no Bairro dos Silvas, Capela São José 

(Mosteirinho), Gruta Nossa Senhora de Lourdes e 

Gruta de Nossa Senhora das Graças. 

Receptivo local com: canto gregoriano, missa 

conventual, café da manhã. Visita monitorada à 

Abadia, visita à Capela Bom Jesus, almoço, visita 

pela praça (artistas), visita gruta Nossa Senhora das 

Graças, Mosteirinho (café da tarde) e retorno para Abadia. 

Endereço: Av. Santa Cruz, 249 

Sítio eletrônico: www.visiteocircuitoreligioso.com.br  

Endereço eletrônico  contato@visiteocircuitoreligioso.com.br  

Telefone (15) 99642-3882 

Horários com agendamento prévio 

Duração:  8 (oito) horas 

Transporte incluído:  sim 

 

Circuito Religioso II 

Visita à Abadia, bosque, Capela São Sebastião do Rio Verde, Capela Sagrado Coração 

de Jesus (Cruzeirinho), Gruta Nossa Senhora de Lourdes, Capela de São Francisco no 

bairro São Francisco (esta capela possui relíquia), Capela Nossa Senhora de Fátima no 

Bairro Maria Nogueira. 

Receptivo local com:  visita guiada, café da manhã. Almoço, visita a loja de suvenir  

Endereço: Av. Santa Cruz, 249 

Sítio eletrônico:  www.visiteocircuitoreligioso.com.br  

Endereço eletrônico:  contato@visiteocircuitoreligioso.com.br  

Telefone: (15) 99642-3882 

Figura 26-  Mosteirinho 
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Horários com agendamento prévio 

Duração 6 (seis) horas 

Transporte incluído ou não: Sim 

 

Circuito Religioso III 

Visita à Abadia, loja de suvenir, bosque, Capela São Sebastião da Ilha Nova, no Bairro 

São Sebastião (Jurandir Donizete), Capela São Bernardo. 

Receptivo local com: visita guiada, café da manhã. Almoço, visita a loja de suvenir 

Endereço: Av. Santa Cruz, 249 

Sítio eletrônico: www.visiteocircuitoreligioso.com.br  

Endereço eletrônico: contato@visiteocircuitoreligioso.com.br  

Telefone: (15) 99642-3882 

Horários: com agendamento prévio 

Duração: 6 (seis) horas 

Transporte incluído ou não: sim 

 

3.4.2.4 Comunidades tradicionais 

 

Aldeia Tekoá Porã 

Indígenas de origem tupi-guarani, a Aldeia TEKOÁ PORÃ (Solo Sagrado em tupi) está 

localizada no Município de Itaporanga, Estado 

de São Paulo. A aldeia indígena, de origem 

guarani, recebe turistas de toda a região para 

conhecer a cultura indígena, manifestações, 

artesanatos. Também podem ser encontradas, 

vários tipos de ervas medicinais com a orientação 

do Cacique Darã, especialista no manejo dessas 

ervas. A aldeia possui um calendário de eventos 

típicos, e seu maior público se dá durante as festividades de comemoração à Semana do 

Índio, realizada no mês de abril. 

Endereço: bairro Prainha 

Blog: http://aldeiatekoaporaitaporanga.blogspot.com.br  

Figura 27 - Aldeia Tekoá Porã, 
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Endereço eletrônico: cassianocgodoy@hotmail.com  

Telefone: (15) 99749-8534/ (14) 99611-6207 

Número de empregados fixos: 01 (um) 

Número de empregados temporários (média anual):04 (quatro) 

Fluxo de visitantes: 200 (duzentos) por mês 

Acesso sinalizado: sim 

Necessário agendar visita: sim 

Funcionamento das 7h00 às 20h00 

Infraestrutura: banheiros, quiosque para apresentações, lanchonete, parque infantil, 

escola indígena, pontos de venda de artesanatos, casa de orações, casa medicinal, 

barracão, sistema de som, rio, paredão de pedra, trilhas. 

 

3.4.3 Calendário de eventos alavancadores 

 

Eventos semanais – às sextas 

Feira da Lua de Itaporanga 

Feira que acontece todas às sextas a partir das 19:00h com apresentação de músicos locais, 

brinquedos infantis (escorregador inflável, touro mecânico, piscina de bolinha, cama 

elástica, infláveis, venda de brinquedos) e 23(vinte e três) tendas gastronômicas e de 

artesanato local. 

Estimativa de público por evento: atrai cerca de 1.200 (um mil e duzentos)  por mês 

Características: gastronômico e cultural 

Endereço: Praça João Abdalah 

Sítio eletrônico: inexistente 

Endereço eletrônico: flavia_ap08@hotmail.com  

Telefone: (15) 99608-0533 

Acesso gratuito 

 

FEVEREIRO/MARÇO 

Retiro de Carnaval 

Data: 3 dias do Carnaval. 
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Descrição do evento: Retiro com participação de jovens e adolescentes, organizado pelo 

Grupo de Jovens Shalon. Participação de pregadores de outras cidades e adultos de 

pastorais de Itaporanga. 

Características: religioso 

Estimativa de público por evento: 150 (cento e cinquenta) por ano 

Endereço: Mosteirinho 

Sítio eletrônico: www.visiteocircuitoreligioso.com.br  

Endereço eletrônico: contato@visiteocircuitoreligioso.com.br  

Telefone: (15) 3565-3533 

 

Carnaval de Rua 

Festa em comemoração ao carnaval com shows, desfiles dos blocos, matine infantil, feira 

gastronômica. Acontece nos 3 dias que antecedem o feriado de carnaval. 

Características: nacional 

Estimativa de público por evento: 8.000 (oito mil) por ano 

Endereço: Praça João Abdalah 

Sítio eletrônico:  inexistente 

Endereço eletrônico: cassianocgodoy@hotmail.com     

Telefone: (15) 3565-1397 

 

MARÇO 

Festa do Peão de Boiadeiro – FEMAI  

Em março comemora-se o Aniversário de Emancipação Político-Administrativa do 

município, e acontece a FEMAI – Feira de Exposição Municipal Agroindustrial, com 4 

dias de duração. No dia 6 é feita uma comemoração cívica, envolvendo todas as escolas 

do município, particulares, públicas e instituições. No domingo é realizada a tradicional 

cavalgada, onde participam produtores rurais do município e da região.  

Características: comemorativo, exposição agroindustrial 

Estimativa de público por evento: 40.000 (quarenta mil) por ano 

Endereço: Centro de Lazer do Trabalhador 

Sítio eletrônico: www.itaporanga.sp.gov.br  

Endereço eletrônico: prefeituraitaporanga@yahoo.com.br  
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Telefone: (15) 3565-1397 

 

ABRIL 

Festa da Semana do Índio 

Indígenas de origem d a Aldeia Tekoá Porã a aldeia possui um calendário de eventos 

típicos, e seu maior público se dá durante as festividades de comemoração à Semana do 

Índio, na semana de 19 de abril (Dia do Índio) 

Acesso pago para a festa (ajuda de custo) 

Características: cultural, tradicional 

Estimativa de público por evento: 2.500 (dois mil e quinhentos) por ano 

Endereço: bairro Prainha 

Sítio eletrônico:  inexistente 

Endereço eletrônico: cassianocgodoy@hotmail.com   

Telefone: (15) 99749-8534/ (14) 99611-6207 

 

Corrida e caminhada Cultural Tekoá Porã 

Acontece todo mês de abril, último dia das comemorações e festividades indígenas, a 

corrida recebe atletas participantes de mais de 30 cidades diferentes e outros estados, o 

evento conta com praça de alimentação, com barracas da feira da lua, parquinho para as 

crianças, apresentação cultural indígena, venda de artesanatos e pintura corporal indígena, 

passeio por trilhas e banho de rio. 

Conta com premiação dos vencedores e troféu para todos os participantes!   

Características: cultural, tradicional 

Estimativa de público por evento: 1.000 (um mil) por ano 

Endereço: bairro Prainha 

Blog: http://aldeiatekoaporaitaporanga.blogspot.com.br/2014/01/aldeia-tekoa-pora-

itaporanga.html 

Endereço eletrônico: cassianocgodoy@hotmail.com   

Telefone: (15) 99749-8534/ (14) 99611-6207 
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MAIO/JUNHO 

Procissão de Corpus Christi                                         

A data é celebrada sempre na quinta-feira do feriado. Tradicional evento religioso de 

Itaporanga, com celebração de missas na Matriz e procissão pelas vias decoradas, 

formando um circuito pelas vias do entorno e retornando à matriz. 

Evento religioso 

Características: religioso  

Estimativa de público por evento: 1.000 (um mil) por ano 

Endereço: Avenida Santa Cruz 

Sítio eletrônico:  www.parsjbitaposp.com.br   

Endereço eletrônico: secretaria@parsjbitaposp.com.br   

Telefone: (15) 3565-3533 

 

Festa de São João Batista – Padroeiro da Cidade 

Data: 24/06 

 

São João do Comércio 

São João do Comércio, com início às 18h, com muitas atrações, show ao vivo com 

cantores locais, participação ativa do comércio até as 22 horas, presença das 23 barracas 

da Feira da Lua, entidades, pratos típicos, brinquedos. Festa realizada pelo comércio local, 

com promoções especial, queima de estoque e descontos especiais, aberto até as 22 horas. 

Endereço: Rua Dar Felipe Vita 

Estimativa de público por evento: 1.000 (um mil) por ano 

Sítio eletrônico: inexistente 

Endereço eletrônico: cassianocgodoy@hotmail.com  

Telefone: (15) 99717-6932 

 

Festa de São João Batista – Padroeiro da Cidade 

Festa em comemoração ao Padroeiro da cidade, acontece no recinto de festa, com vendas 

de assados, doces, salgados e bebidas em geral, show musical e queima da fogueira, à 

meia-noite, show de prêmios em benefício da capela Nossa Senhora Aparecida.  
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Características: religioso  

Estimativa de público por evento: 4.000 (quatro mil) por ano 

Endereço: Centro de Lazer do Trabalhador  

Sítio eletrônico:  inexistente 

Endereço eletrônico: secretaria@parsjbitaposp.com.br   

Telefone: (15) 3565-3533 

 

AGOSTO 

Semana Cultural 

Comemoração fundação do município, com diversas manifestações culturais, show de 

talentos, desfile cívico pelas ruas das cidades, exposição de temas relacionados à história 

do município, feira do artesanato na praça pública. 

Estimativa de público por evento: 3.000 (três mil) por ano 

Endereço: Centro de Lazer do Trabalhador Jose Carlos e Silva 

Sítio eletrônico:  inexistente 

Endereço eletrônico: cassianocgodoy@hotmail.com  

Telefone: (15) 3565-1397 

 

SETEMBRO 

Desfile Cívico do Dia da Independência do Brasil 

Em comemoração à Independência do Brasil e resgate do patriotismo e civismo do 

município, desfile com todas as escolas municipais, estaduais, creches, entidades e 

projetos sociais, com carros alegóricos, banda marcial municipal, envolvendo toda 

comunidade local. 

Estimativa de público por evento: 2.000 (duas mil) por ano 

Endereço: Praça João Abdalah 

Sítio eletrônico: inexistente 

Endereço eletrônico: prefeituraitaporanga@yahoo.com.br  

Telefone: (15) 3565-1397 
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OUTUBRO 

Romaria de Nossa Senhora Aparecida 

A procissão acontece no dia 12/10, saindo da igreja São João Batista com destino ao 

Bairro dos Silvas, onde, durante todo o dia, acontece a celebração de várias missas com 

encerramento da coroação de Nossa Senhora Aparecida. Os fiéis seguem a pé até o 

destino, alguns seguem descalços, outros levam flores e presentes para ofertar à Santa, e 

tem também aqueles que levam crianças vestidas de anjo e aqueles que, seguem levando 

uma vela acesa, durante todo o percurso. 

Estimativa de público por evento: 1.500 (um mil e quinhentas) por ano 

Endereço: Igreja de São J. Batista/ Capela N. S. Aparecida – Bairro dos Silvas  

Sítio eletrônico:  inexistente 

Endereço eletrônico: inexistente 

Telefone: (15) 3565-3533 

 

NOVEMBRO 

Romaria de Nossa Senhora das Graças 

Durante os nove dias de novena, acontece a romaria onde os fiéis vão a pé até a gruta. No 

dia 27 de novembro, é celebrada a missa de Nossa Senhora das Graças, realizada na gruta. 

Estimativa de público por evento: 3.000 (três mil) por ano 

Endereço: bairro Mosteirinho  

Sítio eletrônico:  inexistente 

Endereço eletrônico: inexistente 

Telefone: (15) 99822-4115/ 99820-6238 

 

DEZEMBRO 

Festividades natalinas da Abadia 

Apresentação de corais, presépio vivo, descida do Papai Noel do teto da Abadia e 

comemoração religiosa na semana que antecede o Natal. 

Estimativa de público por evento: 1.000 (um mil) por ano 

Endereço: Avenida de Santa Cruz, 249  

Sítio eletrônico:  www.abadiaitaporanga.org.br  
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Endereço eletrônico: hospedaria@abadiaitaporanga.org.br  

Telefone: (15) 3565-3533 

 

Festividades de final de ano 

Cantatas na praça, apresentação de banda marcial, chegada do Papai Noel, show da virada 

e feira gastronômica da Lua. 

Estimativa de público por evento: 2000 (dois mil) por ano 

Endereço: Praça João Abdala 

Sítio eletrônico:  www.itaporanga.sp.gov.br   

Endereço eletrônico: cassianocgodoy@hotmail.com  

Telefone: (15) 3565-1397 

 

3.4.4 Atrativos de gastronomia 

 

Azeite da Fazenda Desejo 

Local para consumo: Fazenda Desejo 

Rede social: www.linkedin.com/in/fazenda-desejo-b85430135/ 

Endereço eletrônico: inexistente 

Endereço: bairro Nico Modesto 

Número de empregados fixos: 04 (quatro) 

Número de empregados temporários (média anual): 06 (seis) 

 

Rancho Santa Fé 

Produção artesanal de embutidos como linguiça, salame e bacon. Criação de mini 

animais, para interação com os visitantes. 

Local para consumo: Rancho Santa Fé 

Endereço: Rodovia Aparício Bíglia Filho s/n – Bairro Tijuco Preto 

Sítio eletrônico: inexistente 

Telefone: (14) 99838-1375 

Número de empregados fixos: 01 (um) 
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3.4.5 Artes e artesanato local 

 

Aldeia Tekoá Porã 

A aldeia indígena, de origem guarani, recebe turistas de toda a região para conhecer a 

cultura indígena, manifestações, artesanatos. Também podem ser encontradas, vários 

tipos de ervas medicinais com a orientação do Cacique Darã, especialista no manejo 

dessas ervas. Artesanatos como: brincos, chocalhos, apitos, zarabatana, filtro dos sonhos, 

todos feitos com produtos encontrados na natureza como cipós, folhas, madeiras, penas 

entre outros. 

Endereço: bairro Prainha 

Blog: http://aldeiatekoaporaitaporanga.blogspot.com.br  

Endereço eletrônico: inexistente 

Telefone: (15) 99749-8534 / (14) 99611-6207 

Número de empregados fixos: 02 (dois) 

Número de empregados temporários (média anual): 02 (dois) 

Acesso gratuito 

Fluxo de visitantes: 200 (duzentos) por mês 

Acesso sinalizado. sim 

Necessário agendar visita: sim 

Funcionamento: das 07h00 às 17h00 

Infraestrutura: banheiros, escola indígena, casa sagrada, ocas, tendas de artesanato, 

parque infantil, trilhas, praia natural. 

 

Atelier Adriana Padilha 

Descrição: desenvolve sua arte em pintura e escultura. O ateliê possui produtos 

decorativos como: artesanato, livros, molduras, pintura, escultura, etc. Ateliê de arte, 

formação, e objetos de decoração. 

Endereço: Rua Dr. Felipe Vita, 1033  

Rede social: www.facebook.com/adrijpadilha   

Endereço eletrônico:  adriana.artesplasticas@hotmail.com.br 

Telefone: (15) 99770-0554 
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Acesso gratuito: sim 

Fluxo de visitantes: 20 (vinte) por mês 

Acesso sinalizado: não 

Necessário agendar visita: sim 

Funcionamento: das 08h00 às 18h00 

 

Cecivania Santos 

Artista plástica, pinturas e artesanatos 

Telefone: (15) 98104-1067 

Endereço:  Joana Garcia Veiga, s/n 

Atendimento:  com agendamento prévio 

 

Emanoel Carlos Godoy 

Artista que trabalha com moda, customização em móveis, roupas, acessórios e arte em 

geral 

Telefone: (15) 99703-1087 

Endereço: Rua Antonio Abdalah, 614 

Atendimento:  com agendamento prévio 

 

Marcos Antonio de Queiroz 

Arte em barro e argila 

Telefone: (15) 3565-1397 (Rita) 

Endereço: Rua Aparício Fuiza de Carvalho 

 

Maria Janete Tristão de Almeida 

Artesanatos e enxovais em patchwork 

Endereço: Rua Aparício Fiuza de Carvalho 

Telefone: (15) 99766-3972 

Funcionamento: das 09h00 às 18h00 

 

Tânia Taisa dos Santos 

Artesanato com tiaras e laços infantis 
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Telefone: (15) 99649-3360 

Atendimento:  com agendamento prévio 

 

Terço Solidário 

Projeto terço solidário, terços feitos de sementes, artesanalmente. Toda renda revertida 

ao assistencialismo 

Telefone: (15) 99762-4586 

Endereço: Rua João Felipe Santiago, 642 

Atendimento:  com agendamento prévio 
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4 DIAGNÓSTICO 

 

4.1 Infraestrutura 

 Neste item analisamos a infraestrutura geral e acesso 

 

4.1.1 Infraestrutura geral 

No serviço de atendimento médico emergencial, dispõe de Pronto Socorro no 

Hospital e Maternidade Nossa Senhora das Graças de Itaporanga, localizado na Av. Santa 

Cruz, 184, com atendimento 24 horas. Possui farmácias diversas com divulgação no 

comércio das que ficam em plantão até às 22h00, com atendimento telefônico 24 horas.  

Quanto a área de segurança, a cidade conta com Delegacia de Polícia e Batalhão da 

PM. 

 

4.1.2 Acesso 

O acesso para Itaporanga não é facilitado. A partir da capital segue-se pela 

Rodovia Castello Branco, duplicada até o município de Avaré. A partir daí, é pista simples 

em boas condições de conservação até o município de Itaí. Daí em diante, até Itaporanga, 

a pista é simples, com asfalto em condições precárias, sinalização horizontal falha, 

excessivo trânsito de caminhões, sem terceira faixa e em alguns trechos sem acostamento. 

Entre Coronel Macedo e Itaporanga a pista além de estar sem acostamento, tem uma área 

com somente meia pista.  

A Estação Rodoviária da cidade possui guichês de duas empresas de ônibus, com 

linhas para diversas cidades da região, e também para a capital paulista, Sorocaba, São 

José dos Campos e algumas cidades vizinhas do estado do Paraná.  

O Aeroporto mais próximo para voos comerciais está na cidade paranaense de 

Londrina, a apenas 254 km. Por meio fluvial, Itaporanga possui acesso por balsa com o 

município de Fartura, através da Represa Xavantes. Apesar destas modalidades de acesso, 

Itaporanga não possui via ferroviária. 
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4.2 Turismo 

 Neste item analisamos os equipamentos e serviços turísticos, sinalização turística, 

atrativos, marketing e promoção do destino. 

 

4.2.1 Serviços e equipamentos turísticos 

 Itaporanga possui meios de hospedagens. São três hotéis do tipo cama e café, um 

motel, uma hospedaria conventual do tipo hostel (Abadia),  que somados oferecem cento 

e seis leitos na cidade. Ainda possui uma área de camping e diversas casas de temporada, 

disponíveis para locação, localizadas na área rural e às margens da represa Xavantes.  

 A oferta é presente, mas há pouca variedade. Os três hotéis poderiam ser 

caracterizados como hostel, pois algumas unidades habitacionais não possuem banheiro 

próprio. São quartos simples, o que torna a oferta de hospedagem em Itaporanga simples. 

Um público mais exigente poderia escolher se hospedar em outra cidade próxima, devido 

à baixa variedade na oferta, além de muitos preferirem se hospedar no motel, que possui 

uma infraestrutura mais 

completa. Nenhum dos 

meios de hospedagem 

possui o Cadastro 

Obrigatório do 

Ministério do Turismo, 

o CADASTUR.. 

 

 A oferta gastronômica é mais variada. Cozinha tradicional, oriental, pizzaria, 

pastelarias e 

lanchonetes são 

encontradas em 

Itaporanga. Mas, 

alguns meios de 

alimentação ainda não 

abrem à noite, fato este 

que diminui a oferta ao turista que passeia durante o dia e quer uma comida tradicional à 

noite. 

Figura 29 - Meios de alimentação 
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Figura 28 - Oferta de hospedagem 
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 Para os turistas que vierem à Itaporanga há três agências de turismo emissivo, 

receptivo, operador de passeios de bug e de locação de veículos para conhecer os atrativos 

locais. Mas a agência ainda está em fase de formatação de produtos e há carência de guias 

locais de turismo capacitados. As pessoas que se prestam a fazer a função de guia não 

possuem o Cadastro Obrigatório do Ministério do Turismo, o CADASTUR.

 Itaporanga já é muito frequentada por visitantes da região, que vem em busca do 

seu rico calendário de eventos festivo, cultural, esportivo e religioso e, assim, o município 

possui oferta variada de equipamentos para organização de eventos. São chácaras, o 

Centro de Lazer do Trabalhador, o Cine ACIAI e outros equipamentos.  

 Há duas transportadoras turísticas na cidade que já trabalham com fretamento e 

poderão servir para transporte de turistas. Mas as duas também não possuem o Cadastro 

Obrigatório do Ministério do Turismo, o CADASTUR. 

 O serviço de atendimento ao turista, com operação iniciada recentemente, é um 

Ponto de Informações Turísticas (PIT), localizado em frente à biblioteca municipal, na 

região central, mas ainda não possui sinalização orientadora desde o trevo rodoviário, 

para trazer o turista até suas dependências. 

 Apesar de Itaporanga possuir oferta de equipamentos e serviços turísticos, além 

de oferta diversificada de atrativos, não possui nenhum tipo de sinalização turística de 

padrão internacional. O visitante que chega à cidade não encontrará facilmente os 

atrativos. A sinalização que possui é precária, feita pelos próprios atrativos e fora de 

qualquer padrão.  

 Quanto à comunicação visual, as fachadas dos equipamentos e serviços turísticos 

não são sinalizadas e não chamam atenção. Poucos são os estabelecimentos que chamam 

a atenção e atraem para consumo. 

 

4.2.2 Atrativos turísticos 

Itaporanga possui atrativos turísticos expressivos, sendo o principal e já 

consolidado no turismo religioso, a Abadia Nossa Senhora da Santa Cruz, um marco no 

município. Construída a partir do ano de 1936, por monges da Europa, o prédio serve de 

espaço para realização de missas, hospedaria e a formação de monges e padres, sendo a 

3º maior igreja da América Latina. Mas, apesar de ser o principal atrativo da cidade, o 

prédio está precisando de restauração nas torres, cujo acesso está impedido devido a 
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estrutura de madeira estar tomada por cupins. Da mesma forma está  a antiga capela, de 

1936, que atualmente precisa de pequenos reparos e limpeza para permitir a visitação. Há 

uma passarela no entorno da Matriz da Abadia, que também está com o mesmo problema.  

O turismo religioso também está presente em outros atrativos de manifestação de fé, tais 

como grutas 

milagrosas, circuitos 

turísticos, igrejas e 

capelas na área rural. 

 Outro 

atrativo turístico já 

consolidado é a 

aldeia indígena Tupi 

Guarani Tekoá Porã, criada em 2006 e aberta à visitação. Recebe visitantes de escolas da 

região e realiza eventos como a Semana do Índio, a Corrida da Aldeia, dentre outros. 

Mas há muito ainda a ser explorado porque Itaporanga possui inúmeros recursos 

naturais. O Morro do Defunto, com picos, mirante, mata preservada e concentração de 

grutas, ainda precisa de exploração turística organizada. É propício para a prática de 

turismo de aventura e ecoturismo como: rapel, tirolesa, caminhada na natureza, voo livre, 

espeleoturismo, entre outros. E a Represa Xavantes, com sua água esverdeada, tem 

potencial para recepção de eventos esportivos, de pesca e náuticos, entre outros.  

Na área rural, o município de Itaporanga também foi bem contemplado com 

fazendas e chácaras que já recebem visitantes sob agendamento, as quais ofertam 

gastronomia, ecoturismo e turismo rural. Uma das chácaras é especializada em receber 

grupo de tropeiros. 
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Figura 30 - Atrativos turísticos 
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Figura 31 - Segmentação da oferta turística 

 

Figura 32 - Segmentação eventos 

 

 

4.2.3 Marketing e promoção do destino 

Itaporanga, não possui uma página de internet exclusiva para o turismo, mas 

possui página na rede social Facebook da Secretaria Municipal de Turismo e Cultura de 

Itaporanga que pode ser acessada pelo endereço - 

https://www.facebook.com/turismoeculturaitaporanga. 

No sítio eletrônico oficial da Prefeitura Municipal de Itaporanga, encontrado no 

endereço www.itaporanga.sp.gov.br, há link especifico para o turismo, mas somente com 

notícias dos acontecimentos da pasta. Não possui nenhuma informação sobre a oferta 

turística de Itaporanga e informações da estrutura de apoio ao turista.  
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Dos quatro meios de hospedagem, dois possuem sítio eletrônico próprio, mas que 

não mostram com detalhes o serviço oferecido, com fotos ruins e poucas informações. 

Outro deles possui uma página na rede social Facebook. O mesmo vale para atrativos e 

outros equipamentos.  

O principal atrativo, a Abadia Nossa Senhora de Santa Cruz, possui sítio 

eletrônico, mas com conteúdo pobre http://www.abadiaitaporanga.org.br. A cidade está 

inserida no vídeo institucional do Projeto Angra Doce, inexistindo um vídeo institucional 

somente de Itaporanga. Itaporanga não tem destaque para o turismo, dentro da internet, e 

nem material institucional próprio de divulgação. Não possui folheto integrado e não 

participa das feiras turísticas para divulgar o destino e fazer contato com operadoras 

turísticas de fora, como CVC, FlyTour, entre outras. 

Itaporanga, devido aos seus principais atrativos, a Abadia e a Aldeia Tekoá Porã, 

consegue sair de maneira espontânea em rede de televisões regionais, como a TV Tem 

(Rede Globo), mas não possui uma assessoria de imprensa especializada e contratada 

exclusivamente para divulgar o turismo. 

Como Itaporanga está iniciando agora o desenvolvimento do turismo com gestão 

e planejamento, ainda não possui Plano de Marketing Turístico Municipal.  

 

4.3 Políticas Públicas 

 Neste item, analisamos as políticas públicas ligadas ao desenvolvimento do 

turismo, cooperação regional e monitoramento. 

 

4.3.1 Políticas públicas 

Possui um Plano Diretor Municipal, instituído pela Lei Municipal nº 046/2007, de 

23 de janeiro de 2007, o qual contempla capítulos ligados ao turismo, meio ambiente e 

cultura.  

Itaporanga possui Secretaria de Turismo e Cultura, com orçamento próprio, sendo 

o responsável pela pasta o Senhor Cassiano Campos Godoi, que possui um assessor para 

ajudá-lo na execução de todas as tarefas relacionadas à pasta. Ambos são comissionados. 

A pasta não possui funcionários efetivos e nenhum dos comissionados possui formação 

técnica de turismo.  
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O Conselho Municipal de Turismo é novo e a lei que o regulamenta está sendo 

adequada às exigências da Lei Complementar Estadual nº 1261/15 e do Guia de Criação 

de Conselhos Municipais da Secretaria de Turismo. O anseio da população, do Conselho 

Municipal de Turismo e da Administração Municipal é que Itaporanga, destino já 

consolidado de turismo religioso e cultural, conquiste a classificação como Município de 

Interesse Turístico, e assim, tenha acesso aos recursos do Fundo Estadual de Turismo 

para investir em obras de infraestrutura e em serviços para alavancar este fator econômico 

e social. Este Plano atesta que o município possuiu todos os requisitos técnicos, naturais, 

estruturais e legais para tornar-se Município de Interesse Turístico. 

 

4.3.2 Cooperação regional  

 

Desde julho, Itaporanga está inserida na Região Turística (RT) Verde Sudoeste 

Paulista, do Programa de Regionalização do Turismo do Governo Federal e já está dentro 

do mapa do Turismo Brasileiro. Iniciando o desenvolvimento regional, Itaporanga já tem 

condições de pleitear recursos através de convênios com o Governo Federal. A RT se 

reúne, mensalmente, através do Conselho Regional de Turismo, com 10 cidades. 

E ainda tem o Projeto Angra Doce, um circuito turístico interestadual, formado 

por diversas cidades que ficam localizadas no entorno da Represa Xavantes, que está com 

um Projeto de Lei de autoria do Deputado Federal Capitão Augusto, no Congresso 

Federal para transformar aquela região em Área de Interesse Turístico. 

 

4.3.3 Monitoramento (Pesquisa de Demanda) 

 

 Neste item, resumimos alguns gráficos da pesquisa de demanda, realizada na 

cidade, no ano de 2017. (Fonte: FIPE) 
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Figura 33 - Demanda, de onde vem? 

 

Figura 34 - Demanda, tempo de permanência  

 

 

 

 

Fonte: Fipe 

Fonte: Fipe 
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Figura 35 - Demanda, por gênero 

 

Figura 36 - Demanda, o que motivou a viagem? 

 

 

 

Fonte: Fipe 

Fonte: Fipe 
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Figura 37 - Demanda, por meio de transporte utilizado 

 

 

Figura 38 - Demanda, onde ficou hospedado? 

 

Fonte: Fipe 

Fonte: Fipe 
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Figura 39 - Demanda, em que local se hospedou? 

 

    

 

 

Fonte: Fipe 
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4.4 Economia 

 Neste item, analisamos a economia local e a capacidade empresarial ligada ao 

turismo. 

 

4.4.1 Economia local 

A economia de Itaporanga vem aumentando nos últimos anos. Muitas pessoas de 

cidades pequenas da região vêm buscar trabalho em Itaporanga além de se deslocar à 

cidade para serviços em bancos, compra no comércio e até mesmo alimentação.  

O setor de serviços é responsável por 29,35% e o do comércio por 46,04%. Com 

o desenvolvimento do turismo, ambos setores tendem a crescer. 

 

4.4.2 Capacidade empresarial 

Itaporanga possui a ACIAI - Associação Comercial, Industrial e Agrícola de 

Itaporanga, que possui sede própria com infraestrutura para seminários, workshops e 

eventos de negócios. Também possui uma Associação Rural, que já realizou alguns 

cursos na área de turismo, em parceria com o SENAR, mas somente na área de turismo 

rural. A lista completa de associações podem ser encontradas no item 3.2.5.1,  deste 

Plano. O município não possui a Lei Municipal das Pequenas e Microempresas, que é a 

lei que incentiva o pequeno empreendedor, principal tipo de empresário do setor turístico. 

O CADASTUR é o Sistema de Cadastro de pessoas físicas e jurídicas que atuam 

no setor do turismo.  

O Cadastro é obrigatório para as seguintes atividades (Lei nº 11.771/08 e nº 

8.623/93): 

• Agências de turismo 

• Meios de hospedagem (albergue, condo-hotel, flat, hotel urbano, hotel de selva, 

hotel fazenda, hotel histórico, pousada, resort e cama & café 

• Guias de turismo 

• Transportadoras turísticas 

• Acampamentos turísticos 

• Organizadoras de eventos 

• Parques temáticos 
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4.5 Sustentabilidade 

A sustentabilidade municipal é medida através do tripé: social, ambiental e 

cultural. 

 

4.5.1 Aspectos sociais 

 A população itaporanguense possui ensino municipal e estadual até a conclusão 

do ensino médio, mas é carente de ensino técnico. Possui sala avançada da Universidade 

Paulista (UNIP) de ensino à distância (EAD) com diversos cursos. O governo municipal 

criou a Lei Nº 2316, de 25 de abril de 2017, que dispõe sobre a concessão deste auxílio 

pecuniário para transporte aos estudantes de cursos técnicos e universitários do Município 

de Itaporanga, que estudam em cidades próximas como Avaré/SP, Itararé/SP, Itapeva/SP, 

Taquarituba/SP e Wenceslau Braz/PR. Na cidade já foram realizados, cursos de turismo 

rural através do SENAR/SP. A ACIAI possui convênio com o Sebrae. Ainda encontramos 

uma escola ETEC – Instituto Centro Paula Souza com cursos técnicos de administração 

de empresa e contabilidade. 

Apesar do turismo já existir, não dá para medir ainda o impacto dele na economia, 

pois de fato, sua organização, gestão e planejamento inicia-se agora.  

Os meios de alimentação geram emprego, mas são na maioria formado por 

familiares, e, cerca de 130 pessoas, o que corresponde a 5% da população 

economicamente ativa de Itaporanga. 

A população católica de Itaporanga participa muito das celebrações religiosas e 

monumentos de fé, que são atrativos para quem é de fora, mas não há nenhum programa 

oficial de inclusão da população nos equipamentos, serviços e atrativos turísticos. 

 

4.5.2 Aspectos ambientais 

 Itaporanga possui abastecimento de água potável em 98,25% (2010) da área 

Municipal, realizado através de poços.  

O sistema de esgoto sanitário abrange 93,25% (2010), sendo a SABESP, 

responsável por todo o serviço de saneamento. Tanto a água potável, quanto o esgoto, 

têm condições de atender a população local e flutuante, segundo a concessionária. 
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Possui coleta de resíduos sólidos que abrange 99,39% (2010) que vai para área de 

transbordo e, posteriormente é encaminhada para aterro licenciado pela CETESB no 

município de Piratininga. 

Há coleta seletiva e um barracão para destino dos recicláveis, realizada através de 

cooperados. 

Itaporanga está localizada no perímetro Tejupá da Área de Preservação Ambiental 

Corumbataí-Botucatu-Tejupá. Mas a APA não tem realizado reuniões do órgão gestor.  

 O órgão oficial do Meio Ambiente no município é a Secretaria de Agropecuária e 

Meio Ambiente, e o município não possui Conselho Municipal de Defesa do Meio 

Ambiente (COMDEMA), ferramenta indispensável para criação e politicas especificas 

para o meio ambiente. 

 

4.5.3 Aspectos culturais 

 

 O município tem como principal vocação a diversidade na cultura. Possui 

artesanato local, ateliês, artesãos e o artesanato indígena presente na Aldeia Tekoá Porã. 

A cultura religiosa é o que mais atrai público, com  manifestações de fé, eventos culturais 

e religiosos 

 A Secretaria de Turismo e Cultura tem dois funcionários especializados em 

eventos culturais. O calendário de eventos é rico e já atrai visitantes da região.  
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5 ANÁLISE SWOT/FOFA 

 

 

 

 Análise das forças, oportunidades, fraquezas e ameaças para o desenvolvimento 

do turismo de Itaporanga. Análise construída pelo Grupo Gestor do Plano. 

 

 

 

Figura 40 - Análise SWOT/FOFA 
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6 PROGNÓSTICO 

 

6.1 Infraestrutura 

 

6.1.1 Infraestrutura geral 

Necessário melhorar o paisagismo e embelezamento urbano, nas entradas da 

cidade, canteiros centrais das vias urbanas e valorização dos prédios públicos, praças e 

áreas de convivência e rua central, sempre prevendo acessibilidade universal. 

 

6.1.2 Acesso 

Itaporanga precisa se unir a diversas cidades da região para cobrar dos Governos 

Estadual e Federal, providências quanto à manutenção das estradas da região. Muitas 

estradas são em pista simples, sem sinalização e acostamento. No trecho entre Coronel 

Macedo e Itaporanga, há uma parte em meia pista, sendo necessário buscar recursos para 

a manutenção deste local e, também, criar um programa de conservação das estradas 

rurais 

 

6.2 Turismo 

 

6.2.1 Serviços e equipamentos turísticos 

Itaporanga precisa realizar uma campanha, com apoio da Secretaria Estadual do 

Turismo, para estimular os meios de hospedagem locais, pousadas e áreas de camping a 

fazer o CADASTUR que é um cadastro obrigatório e gratuito. 

As agências de receptivo local deverão  estruturar-se para receber os turistas, a 

qualquer dia da semana, com roteiros prontos, formatados e com guias de turismo 

credenciados para realizar a condução. 

É necessário buscar, junto com Sistema S, ou com o Instituto Paula Souza, a 

realização de cursos para formação de guias de turismo para atuarem localmente e, 

devidamente cadastrados, no Ministério do Turismo. 

As transportadoras turísticas também deverão ser orientadas a possuir o 

CADASTUR. 
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A sinalização turística na área urbana e rural de Itaporanga é fator prioritário para 

o desenvolvimento do turismo local. É necessário elaborar um bom Plano de Sinalização 

Turística com acesso a todos os equipamentos, serviços e atrativos do município. 

 

6.2.2 Atrativos turísticos 

Os atrativos turísticos de Itaporanga deverão passar por um trabalho de 

hierarquização, através de uma análise criada pela Organização Mundial do Turismo, para 

traçar minuciosamente, um diagnóstico e prognóstico de melhorias, estruturação, 

paisagismo, sinalização interna e acesso.  

A diversidade cultural deve ser valorizada e a busca da valorização da produção 

cultural associada ao turismo, como o artesanato local, através de programas existentes 

no Sebrae.  

O principal atrativo da cidade, a Abadia Cisterciense de Nossa Senhora de Santa 

Cruz, precisa de um trabalho de união de todos os setores da sociedade Itaporanguense 

para o restauro das estruturas necessárias. Campanhas devem ser criadas para arrecadar 

fundos, e a visita à Abadia, deve ser cobrada para a manutenção das áreas turísticas.  

O COMTUR e o Governo Municipal devem fazer um trabalho de sensibilização 

para a importância do desenvolvimento do turismo para que, os proprietários de áreas 

rurais localizadas na região do Morro do Defunto e da Represa Xavantes, invistam no 

turismo, ampliando a oferta turística municipal. 

Para o desenvolvimento de outros segmentos turísticos em potencial, como 

turismo de aventura e natureza e ecoturismo, Itaporanga precisa buscar capacitação 

técnica para a formatação do produto, com foco na sustentabilidade ambiental, com 

sistema de gestão da segurança em atividades de aventura e natureza e competências 

mínimas para condução do turista em áreas naturais.  

 

6.2.3 Marketing e promoção do destino 

Itaporanga turística deve estar inserida de imediato na internet. O inventário 

turístico, constante neste plano e subscrito pelo Prefeito, servirá de conteúdo para colocar 

toda a oferta turística à disposição dos internautas turistas, que buscam informações sobre 

destinos turísticos pela rede.  
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Deve possuir uma página oficial na internet sobre a oferta turística constantes no 

inventário municipal, além da necessidade de contratar fotógrafo para criação de banco 

de imagens institucional do turismo municipal.  

Itaporanga, em parceria com o COMTUR deverá elaborar um mapa turístico local, 

com a localização dos atrativos, equipamentos e serviços, com fotos e contatos 

telefônicos, sítio eletrônico, rede social, para entregar no Ponto de Informações Turísticas 

e levar em encontros regionais, feiras e eventos turísticos. Além do mapa, é ideal criar 

um Guia Turístico completo para distribuição em eventos especiais, operadoras turísticas, 

imprensa e rodadas de negócios. 

Itaporanga deve fortalecer o Turismo Regional, através da RT Verde Sudoeste 

Paulista, promovendo a divulgação integrada com união de esforços para participarem 

das feiras turísticas, com apoio do Governo do Estado de São Paulo que compra o espaço 

e disponibiliza balcão para as RT´s paulistas. 

As agências de receptivo local devem receber apoio do COMTUR, para levarem 

os produtos para serem comercializados com grandes operadoras na capital e em outros 

polos econômicos. 

 

6.3 Políticas Públicas 

 

6.3.1 Políticas públicas 

A política pública de Itaporanga deve fortalecer o turismo, a cultura e o lazer com 

sustentabilidade conforme consta no Plano Diretor Municipal, instituído pela Lei 

Municipal Complementar nº 046/2007, de 23 de janeiro de 2007, especificamente no 

capítulo IV Turismo, artigos 16 e 17, capítulo VIII, Cultura e Lazer artigos 24 e 25 e 

capitulo X, Meio Ambiente nos artigos 28 e 29. 

A Secretaria de Turismo e Cultura merece um reforço, com o aumento do efetivo 

de ao menos, dois funcionários efetivos, um  encarregado cultural e outro  encarregado 

do turismo, com formação técnica ou superior. Com o funcionamento diário do Ponto de 

Informações Turísticas, esta contratação deverá ser essencial. 

O Conselho Municipal de Turismo deve ser considerado o principal e legitimo 

fórum de debates de ideias, acerca do desenvolvimento do turismo municipal, com união 

das ações e cooperativismo entre o Poder Público e a Iniciativa Privada.  
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Itaporanga deverá trabalhar com perseverança e persistência no desenvolvimento 

do turismo, conquistando a classificação de Município de Interesse Turístico, 

promovendo o desenvolvimento contínuo e buscando cumprir todos os critérios para um 

dia ser classificada como Estância Turística. 

 

6.3.2 Cooperação regional  

A Região Turística Verde Sudoeste Paulista e o Projeto Angra Doce, são duas 

oportunidades para Itaporanga  valorizar o desenvolvimento regional, participando da 

elaboração de um Plano do Turismo Regional, para continuar a fazer parte do Mapa do 

Turismo Brasileiro e fortalecer a governança regional da RT, para que as cidades se unam 

para melhorias estruturais das cidades da região, em relação à sinalização turística, 

destinação de recursos para investimento em infraestrutura, realização de eventos, plano 

de marketing regional e melhoria dos acessos por estrada. 

 

6.3.3 Monitoramento 

Além da realização de Pesquisas de Demanda periódicas a cada três anos, o Ponto 

de Informações Turística deverá possuir um livro de registro de visitantes com data, 

nome, com quantas pessoas viaja, se está hospedado, quantos dias fica na cidade e de 

onde vem. 

O COMTUR deverá incentivar os atrativos e equipamentos e serviços turísticos a 

fazerem o mesmo e assim, todos poderão possuir o perfil dos seus visitantes. 

 

6.4 Economia 

 

6.4.1 Economia local 

Itaporanga deve criar a Lei municipal para Incentivo das Pequenas e 

Microempresas, já que as empresas do setor turístico são, em sua maioria, formadas por 

pequenos, micro e médios empreendedores.  

O COMTUR deve aprovar um Calendário de Eventos na cidade que atraiam 

visitantes e aumente a injeção de dinheiro na economia da cidade , gerando emprego e 

renda. Os eventos devem receber apoio do COMTUR e colaboração na execução. 
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6.4.2 Capacidade empresarial 

É necessário que o COMTUR e as associações do setor privado busquem apoio 

do Sistema S como Sebrae, Senar e Senac para trazer à Itaporanga cursos de capacitação 

e qualificação profissional no turismo. 

O Governo Municipal deve buscar apoio do Governo do Estado, através da 

Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social, com cursos dos programas do Via 

Rápida e do Instituto Paula Souza entre outros. 

 

6.5 Sustentabilidade 

 

6.5.1 Aspectos sociais 

Governo Municipal deverá criar uma cartilha/almanaque sobre o desenvolvimento 

do turismo, baseado no resumo deste Plano Diretor, para que a população tenha 

conhecimento da importância deste fator da economia e sua abrangência. 

Além desta ação, é necessário criar um calendário de inclusão social do turismo 

com relação a algumas datas comemorativas como Dia Internacional da Mulher, Dia do 

Idoso, Dia da Criança, entre outros. 

 

6.5.2 Aspectos ambientais  

Inserir o turismo e a educação ambiental como matérias transversais no ensino 

público municipal, promovendo assim uma nova geração mais consciente dos benefícios 

do turismo, da valorização da cultura e da preservação do meio ambiente. Criar uma 

agenda de comemoração em parceria com Secretaria de Educação, Agricultura e Meio 

Ambiente sobre a “Semana do Meio Ambiente” em junho, com criação de campanhas 

variadas. 

Através do Projeto Angra Doce, contar com apoio da bióloga, para análise da 

situação da bacia hidrográfica de Itaporanga e propor ações de recuperação da mata ciliar 

e desassoreamento.  

Convidar faculdades de geografia, geologia e arqueologia para realizar um estudo 

no Morro do Defunto, analisando suas formações geológicas, cavernas e picos.  

 

6.5.3 Aspectos culturais 
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A diversidade cultural deverá ser mantida, com criação de mais eventos e de novas 

rotas turísticas, especificamente cultural, visitando os artesãos, gastronomia, ateliês e arte. 

A criação de um atrativo municipal, como um museu da história da cidade e da 

cultura local, valorização do atrativo indígena e criação de mais eventos  local, são fatores 

a serem pensandos. 

Em parceria com as agências de turismo receptivo, criar rotas culturais turísticas 

com os monumentos arquitetônicos, comércio e arte. 
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7 PROGRAMAS E PROJETOS 

 

7.1 Matriz GUT de Priorização dos Projetos 

Tabela 1 - Matriz GUT projetos 

 

PRIORIZAÇÃO

Infraestrutura e acesso

G
ra

vi
d

ad
e

U
rg

ê
n

ci
a

Te
n

d
ê

n
ci

a

To
ta

l 

Programa de melhoria do acesso ao destino, atrativos, 

equipamentos e serviços turísticos

5 5 5

12
5

CURTO

Programa de embelezamento de logradouros, entrada da 

cidade, paisagismo e criação de equipamentos urbanos
3 3 3 27 LONGO

Estudo de viabilidade de implantação da Guarda Civil 

Municipal ou  serviço similar

1 1 5 5 LONGO

Implantação de câmeras de segurança de vigilância 1 1 3 3 LONGO

Melhoria dos serviços prestados à população quanto à 

comunicação (telefonia e internet) e fornecimento de 

energia elétrica

5 5 3 75 MÉDIO

Equipamentos e serviços turísticos, atrativos turísticos, 

marketing e promoção do destino

G
ra

vi
d

ad
e

U
rg

ê
n

ci
a

Te
n

d
ê

n
ci

a

To
ta

l 

Implementar projeto de sinalização turística no destino 5 5 5 12
5

CURTO

Programa de qualificação, criação e aumento da oferta 

turística de Itaporanga
5 5 5 12

5

CURTO

Criação da página oficial do turismo de Itaporanga na internet 5 5 5 12
5

CURTO

Criação de Plano de Identidade Visual de Itaporanga 3 3 5 45 MÉDIO

Programa de marketing e promoção do destino 3 3 3 27 LONGO

MATRIZ GUT

PRAZO

Dimensão: Infraestrutura

Dimensão: Turismo

PRAZO

mailto:prefeituraitaporanga@itaporanga.sp.gov.br
mailto:prefeituraitaporanga@yahoo.com.br
http://www.itaporanga.sp.gov.br/


 

113 

 
Fone/fax: (15) 3566-1397 – E-mail: prefeituraitaporanga@itaporanga.sp.gov.br / 

prefeituraitaporanga@yahoo.com.br 

Rua Bom Jesus, 738 – Centro – CEP: 18.480-000 – ITAPORANGA – Estado de São Paulo 

www.itaporanga.sp.gov.br 

 

 

Políticas públicas, cooperação regional e monitoramento

G
ra

vi
d

ad
e

U
rg

ê
n

ci
a

Te
n

d
ê

n
ci

a

To
ta

l 

Aumentar o quadro de funcionarios do setor de turismo e 

cultura 

3 5 5 75 MÉDIO

Participar do planejamento regional da RT (Região Turística) 

Verde Sudoeste Paulista

5 5 5 12
5

CURTO

Programa de criação de políticas públicas de estímulo ao 

empreendedorismo

3 3 3 27 LONGO

Economia local, capacidade empresarial

G
ra

vi
d

ad
e

U
rg

ê
n

ci
a

Te
n

d
ê

n
ci

a

To
ta

l 
Criação de programa de capacitação e qualificação da mão 

de obra do comércio e turismo
5 5 5 12

5
CURTO

Fortalecer o associativismo 3 3 3 27 LONGO

Oficialização do Calendário de Eventos Alavancadores 5 5 5 12
5

CURTO

Aspectos sociais, ambientais e culturais

G
ra

vi
d

ad
e

U
rg

ê
n

ci
a

Te
n

d
ê

n
ci

a

To
ta

l 

Criação de Centro Cultural e área ao ar livre para 

instalações de obras de arte
1 3 3 9 LONGO

Inserção do turismo como matéria transversal no Ensino 

Público Municipal
1 3 3 9 LONGO

Valorização da cultura local e histórica e da cultura indígena 3 5 5 75 MÉDIO

Apoio ao Projeto Angra Doce para preservação das 

nascentes e recursos hídricos de Itaporanga e região
5 5 5 12

5

CURTO

Criação de um almanaque lúdico sobre o turismo, cultura e 

história de Itaporanga
3 3 3 27 LONGO

Dimensão: Políticas públicas

PRAZO

Dimensão: Sustentabilidade 

PRAZO

Dimensão: Economia

PRAZO

Tabela 2 - Matriz GUT projetos 
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7.2 Projetos de Infraestrutura 

Tabela 3 - 7.2.1 Programa de melhoria do acesso 

  

PLANO DE TRABALHO 

7.2.1 PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO AO DESTINO, ATRATIVOS, EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS TURÍSTICOS 

Descrição da ação/proposta: 

Acompanhar o andamento das obras da Rodovia SP 255 local e regionalmente, além de criar programa de manutenção e 
conservação das estradas rurais para melhorar a drenagem, nivelar, casacalhar e criar programa planejado de manutenção com 

intensidade nos períodos de chuva 

Objetivos da ação/proposta: 

Geral 

Melhorar a qualidade do acesso ao destino e das estradas 
rurais e mantê-los com ações programadas de manutenção 

Especifico 

Incentivar o acesso dos turistas à Itaporanga e garantir acesso 
dos moradores e visitantes aos atrativos rurais 

Dimensão e Variável Impactada 

INFRAESTRUTURA 

(x ) Infraestrutura 

( x) Acesso 

TURISMO 

(x  ) Serviços e equipamentos 

(x ) Atrativos 

(   ) Marketing 

POLÍTICAS 
PÚBLICAS 

(   ) Políticas públicas 

(x ) Cooperação 
regional 

(   ) Monitoramento 

ECONOMIA 

(x ) Economia 
local 

(   ) Capacidade 
empresarial 

SUSTENTABILIDADE 

(   ) Aspectos sociais 

(   ) Aspectos 
ambientais 

(   ) Aspectos culturais 

Nota segundo matriz GUT:  125 

Prazo da ação:  

 (x ) Curto prazo (até 6 meses) (   ) Médio prazo (de 7 a 12 meses) (   ) Longo prazo (de 12 a 36 meses) 
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www.itaporanga.sp.gov.br 

Responsável pela Ação proposta (entidade): Prefeitura Municipal 

Grupo de trabalho: GT Infraestrutura 

Entidade Representação 

Prefeitura Municipal Obras e Recursos hídricos 

Prefeitura Municipal Engenharia 

Prefeitura Municipal Turismo e Cultura 

COMTUR Receptivo local 

COMTUR Hospedagem 

Convidado Aldeia Tekoá Porã  

COMTUR Moradores dos bairros rurais 

Coordenador da ação (responsável pelo monitoramento da execução da ação) 

Secretaria de Turismo e Cultura 

 

  

Como fazer (estratégia) Quando fazer (prazo) Quem irá fazer (Responsável) 

Acompanhar o andamento das obras 
de melhorias da Rodovia SP 255 
através da RT e do Angra Doce e 

relatar ao COMTUR 

De 01/dez/17 e a cada 3 meses até a 
conclusão da obra 

Turismo e Cultura 

Se necessário pressionar governos 
em união com cidades da RT Verde 
Sudoeste Paulista e Projeto Angra 

Doce 

Permanentemente Gabinete 

Analisar todos os acessos rurais para 
atrativos, casas, bairros, aldeia 

indígena, circuito religioso, represa e 
demais atrativos  

Até 31/dez/17 Obras e Recursos hídricos 

Fazer manutenção necessária como 
nivelamento, implantação de curvas 

de nível (drenagem), cascalhar e 
outras necessidades 

Até 28/fev/18 Obras e Recursos hídricos 

Elaborar Calendário de manutenção 
constante com intensificação no 

período de chuvas e apresentar ao 
COMTUR 

Até 31/mai/18 Obras e Recursos hídricos 

mailto:prefeituraitaporanga@itaporanga.sp.gov.br
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Fone/fax: (15) 3566-1397 – E-mail: prefeituraitaporanga@itaporanga.sp.gov.br / 

prefeituraitaporanga@yahoo.com.br 
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Tabela 4 - 7.2.2 Programa de embelezamento urbano 

  

PLANO DE TRABALHO 

Ação/Proposta: 

7.2.2  PROGRAMA DE EMBELEZAMENTO DE LOGRADOUROS, ENTRADA DA CIDADE, PAISAGISMO E CRIAÇÃO DE 
EQUIPAMENTOS URBANOS 

Descrição da ação/proposta: 

Criar projeto de paisagismo dos canterios centrais, entrada da cidade, praças e criação de área de lazer para população e 
visitantes 

Objetivos da ação/proposta: 

Geral 

Tornar a cidade mais atrativa de dia e de noite 

Especifico 

Estimular o comércio e turismo motivando turistas a 
frequentarem a cidade e o comércio de Itaporanga 

Dimensão e Variável Impactada 

INFRAESTRUTURA 

(x ) Infraestrutura 

(   ) Acesso 

TURISMO 

(x) Serviços e 
equipamentos 

(x ) Atrativos 

(   ) Marketing 

POLÍTICAS PÚBLICAS 

(   ) Políticas públicas 

(   ) Cooperação regional 

(   ) Monitoramento 

ECONOMIA 

(x ) Economia local 

(   ) Capacidade 
empresarial 

SUSTENTABILIDADE 

(x ) Aspectos sociais 

(x ) Aspectos ambientais 

(x ) Aspectos culturais 

Nota segundo matriz GUT:  27 

Prazo da ação:  

 (   ) Curto prazo (até 6 meses) (   ) Médio prazo (de 7 a 12 meses) (x ) Longo prazo (de 12 a 36 meses) 

mailto:prefeituraitaporanga@itaporanga.sp.gov.br
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Fone/fax: (15) 3566-1397 – E-mail: prefeituraitaporanga@itaporanga.sp.gov.br / 

prefeituraitaporanga@yahoo.com.br 

Rua Bom Jesus, 738 – Centro – CEP: 18.480-000 – ITAPORANGA – Estado de São Paulo 

www.itaporanga.sp.gov.br 

Responsável pela Ação proposta (entidade): Prefeitura Municipal 

Grupo de trabalho: GT infraestrutura 

Entidade Representação 

Prefeitura Municipal Gabinete 

Prefeitura Municipal Engenharia 

Prefeitura Municipal Turismo e Cultura 

Prefeitura Municipal Obras e Recursos hídricos 

Como fazer (estratégia) Quando fazer (prazo) Quem irá fazer (Responsável) 

Prefeitura fazer programa de mutirão 
de limpeza pública e conservação de 

praças, ruas, canteiros e jardim   

Até 31/mar/18 Obras e Recursos hídricos 

Acompanhar e buscar a consolidação 
do convênio de emenda parlamentar 

de Deputado Padre Afonso para 
construção do portal de entrada da 

cidade 

Até 31/jul/18 Turismo e Cultura 

Elaborar projeto de obra com 
acessibilidade universal para 
embelezamento urbano com: 

iluminação paisagística noturna de 
monumentos e prédios públicos, 

recuperação de praças, canteiros, 
paisagem das entradas de Itaporanga 
(atenção à Av. Sta. Cruz), implantação 

de lixeiras antivandalismo nesses 
locais e apresentar ao COMTUR 

Até 31/dez/18 Engenharia 

Realizar consulta pública para 
implementação de sistema de som 
integrado no centro urbano a fim de 

divulgar informações aos transeuntes 
e mão de obra da região 

Até 31/dez/18 ACIAI 

Buscar recursos para implantar projeto 
de embelezamento urbano 

Até 31/jul/19 Gabinete 

Executar a obra Até 31/dez/19 Obras e Recursos hídricos 

Elaborar projeto com consulta pública 
para implantação de lago paisagístico 

próximo ao mirante (analisar 
dificuldades ambientais e de 

popularidade) para criar um local de 
lazer e entretenimento para população 

e visitantes 

Até 31/jul/19 Gabinete 

Captar recursos através dos governos 
estadual e federal e de emendas 

parlamentares 

Até 31/dez/19 Gabinete 

Acompanhar e garantir a execução da 
obra 

Até 31/dez/20 Obras e Recursos hídricos 

mailto:prefeituraitaporanga@itaporanga.sp.gov.br
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COMTUR Presidente 

Coordenador da ação (responsável pelo monitoramento da execução da ação) 

Secretaria de Turismo e Cultura 

 

  

mailto:prefeituraitaporanga@itaporanga.sp.gov.br
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Tabela 5 - 7.2.3 Estudo para implantação de Guarda Civil 

 

  

PLANO DE TRABALHO 

7.2.3 ESTUDO DE VIABILIDADE DE IMPLANTAÇÃO DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL OU SERVIÇO SIMILAR 

Descrição da ação/proposta: 

Analisar necessidade e viabilidade de criar a Guarda Civil Municipal de Itaporanga ou serviço similar 

Objetivos da ação/proposta: 

Geral 

Aumentar a segurança pública para população e visitantes e 
preservar patrimônios urbanos e públicos 

Especifico 

Garantir segurança à população e visitantes e apoiar efetivo 
da Polícia Militar 

Dimensão e Variável Impactada 

INFRAESTRUTURA 

(x ) Infraestrutura 

( x) Acesso 

TURISMO 

(   ) Serviços e 
equipamentos 

(   ) Atrativos 

(   ) Marketing 

POLÍTICAS PÚBLICAS 

(   ) Políticas públicas 

(   ) Cooperação regional 

(   ) Monitoramento 

ECONOMIA 

(   ) Economia local 

(   ) Capacidade 
empresarial 

SUSTENTABILIDADE 

(   ) Aspectos sociais 

(   ) Aspectos 
ambientais 

(   ) Aspectos culturais 

Nota segundo matriz GUT:  5 

Prazo da ação:  

 (   ) Curto prazo (até 6 meses) (   ) Médio prazo (de 7 a 12 meses) (x ) Longo prazo (de 12 a 36 meses) 
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Fone/fax: (15) 3566-1397 – E-mail: prefeituraitaporanga@itaporanga.sp.gov.br / 

prefeituraitaporanga@yahoo.com.br 

Rua Bom Jesus, 738 – Centro – CEP: 18.480-000 – ITAPORANGA – Estado de São Paulo 

www.itaporanga.sp.gov.br 

Responsável pela Ação proposta (entidade): Prefeitura Municipal 

Grupo de trabalho: GT Infraestrutura 

Entidade Representação 

Prefeitura Municipal Turismo e Cultura 

Prefeitura Municipal Gabinete 

COMTUR Receptivo local 

COMTUR Hospedagem 

COMTUR ACIAI  

Convidados Polícias Civil e Militar 

Coordenador da ação (responsável pelo monitoramento da execução da ação) 

Gabinete 

 

  

Como fazer (estratégia) Quando fazer (prazo) Quem irá fazer (Responsável) 

Analisar profundamente a 
necessidade de implantação de GCM, 

através de dados obtidos com a 
Policia Militar e Civil e relatar dados ao 

COMTUR 

Até 31/dez/18 Turismo e Cultura 

Se necessário elaborar projeto para 
implantação 

Até 31/dez/19 Gabinete 

Executar a ação  Até 31/dez/2020 Gabinete 

mailto:prefeituraitaporanga@itaporanga.sp.gov.br
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Tabela 6 - 7.2.4 Implantação de câmeras de segurança 

  

PLANO DE TRABALHO 

7.2.4 IMPLANTAÇÃO DE CÂMERAS DE SEGURANÇA DE VIGILÂNCIA 

Descrição da ação/proposta: 

Elaborar estudo de viabilidade com consulta pública, elaborar projeto junto com iniciativa privada e implantar o serviço com 
monitoramento 

Objetivos da ação/proposta: 

Geral 

Melhorar segurança no centro urbano, preservar patrimônios 
e imobiliário urbano 

Especifico 

Prevenir criminalidade e vandalismo na área urbana 

 

Dimensão e Variável Impactada 

INFRAESTRUTURA 

(x ) Infraestrutura 

(   ) Acesso 

TURISMO 

(x  ) Serviços e 
equipamentos 

(   ) Atrativos 

(   ) Marketing 

POLÍTICAS PÚBLICAS 

(   ) Políticas públicas 

(   ) Cooperação regional 

(   ) Monitoramento 

ECONOMIA 

(x ) Economia local 

(   ) Capacidade 
empresarial 

SUSTENTABILIDADE 

(   ) Aspectos sociais 

(   ) Aspectos 
ambientais 

(   ) Aspectos culturais 

Nota segundo matriz GUT:  3 

Prazo da ação:  

 (   ) Curto prazo (até 6 meses) (   ) Médio prazo (de 7 a 12 meses) ( x) Longo prazo (de 12 a 36 meses) 

mailto:prefeituraitaporanga@itaporanga.sp.gov.br
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Fone/fax: (15) 3566-1397 – E-mail: prefeituraitaporanga@itaporanga.sp.gov.br / 

prefeituraitaporanga@yahoo.com.br 

Rua Bom Jesus, 738 – Centro – CEP: 18.480-000 – ITAPORANGA – Estado de São Paulo 

www.itaporanga.sp.gov.br 

Responsável pela Ação proposta (entidade): Prefeitura Municipal 

Grupo de trabalho: GT Infraestrutura 

Entidade Representação 

Prefeitura Municipal Obras e Recursos hídricos 

Prefeitura Municipal Engenharia 

Prefeitura Municipal Turismo e Cultura 

Prefeitura Municipal Gabinete 

COMTUR Receptivo 

COMTUR  Hospedagem 

COMTUR ACIAI 

Coordenador da ação (responsável pelo monitoramento da execução da ação) 

Gabinete 

 

  

Como fazer (estratégia) Quando fazer (prazo) Quem irá fazer (Responsável) 

Realizar estudo e pesquisa de 
viabilidade e necessidade com 

população, comerciantes e órgãos de 
segurança pública 

Até 31/jul/19 Engenharia 

Se necessário, contratar empresa 
especializada para elaborar projeto de 

acordo com o resultado do estudo 

Até 31/dez/19 Turismo e Cultura 

Captar recursos através de emendas 
parlamentares e governos estadual e 

federal  

Até 31/jul/20 Gabinete 

Implantar sistema de câmera e 
monitoramento 

Até 31/dez/20 Obras e Recursos hídricos 

mailto:prefeituraitaporanga@itaporanga.sp.gov.br
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Tabela 7 - 7.2.5 Melhoria dos serviços de comunicação 

  

PLANO DE TRABALHO 

7.2.5 MELHORIA DOS SERVIÇOS PRESTADOS À POPULAÇÃO QUANTO À COMUNICAÇÃO (TELEFONIA E INTERNET) 
E FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA 

Descrição da ação/proposta: 

ACIAI e COMTUR deliberar para Poder Executivo pressionar concessionárias de serviços de energia elétrica, telefonia e 

acesso à internet e buscar resoluções alternativas 

Objetivos da ação/proposta: 

Geral 

Melhoria na comunicação e hospitalidade 

Especifico 

Prevenir falhas e interrupções dos serviços para população e 
turistas 

Dimensão e Variável Impactada 

INFRAESTRUTURA 

(x ) Infraestrutura 

(   ) Acesso 

TURISMO 

(x  ) Serviços e 
equipamentos 

(x ) Atrativos 

(x ) Marketing 

POLÍTICAS PÚBLICAS 

(   ) Políticas públicas 

(   ) Cooperação regional 

(   ) Monitoramento 

ECONOMIA 

(x ) Economia local 

(   ) Capacidade 
empresarial 

SUSTENTABILIDADE 

(   ) Aspectos sociais 

(   ) Aspectos 
ambientais 

(   ) Aspectos culturais 

Nota segundo matriz GUT:  75 

Prazo da ação:  

 (   ) Curto prazo (até 6 meses) ( x) Médio prazo (de 7 a 12 meses) (   ) Longo prazo (de 12 a 36 meses) 
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Fone/fax: (15) 3566-1397 – E-mail: prefeituraitaporanga@itaporanga.sp.gov.br / 

prefeituraitaporanga@yahoo.com.br 

Rua Bom Jesus, 738 – Centro – CEP: 18.480-000 – ITAPORANGA – Estado de São Paulo 

www.itaporanga.sp.gov.br 

Responsável pela Ação proposta (entidade): Prefeitura Municipal 

Grupo de trabalho: GT Infraestrutura 

Entidade Representação 

Prefeitura Municipal Gabinete 

Prefeitura Municipal Turismo e Cultura 

COMTUR Receptivo local 

COMTUR Hospedagem 

COMTUR ACIAI  

Convidado  imprensa 

Coordenador da ação (responsável pelo monitoramento da execução da ação) 

Secretaria de Turismo e Cultura 

 

  

Como fazer (estratégia) Quando fazer (prazo) Quem irá fazer (Responsável) 

Criar GT de Infraestrutura no 
COMTUR para pesquisar e buscar 

alternativas de melhoria do sistema de 
internet 

Até 31/mai/18 COMTUR 

Realizar pesquisa nos comércios 
locais com trabalhadores e população 

sobre a qualidade do serviço de 
comunicação (telefonia e internet) 

Até 31/jul/18 ACIAI 

Através dessa pesquisa deliberar 
necessidades apontadas para Poder 

Executivo 

Até 31/ago/18 COMTUR 

Gabinete pressionar concessionárias 
e buscar alternativas de resolução e 

relatar ao COMTUR 

Até 31/dez/18 Gabinete 

mailto:prefeituraitaporanga@itaporanga.sp.gov.br
mailto:prefeituraitaporanga@yahoo.com.br
http://www.itaporanga.sp.gov.br/


 

125 

 
Fone/fax: (15) 3566-1397 – E-mail: prefeituraitaporanga@itaporanga.sp.gov.br / 

prefeituraitaporanga@yahoo.com.br 
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7.3 Projetos de Turismo 

 

Tabela 8 - 7.3.1 Implementar projeto de sinalização turística 

  

PLANO DE TRABALHO 

Ação/Proposta: 

7.3.1 IMPLEMENTAR PROJETO DE SINALIZAÇÃO TURÍSTICA NO DESTINO 

Descrição da ação/proposta: 

Com base no inventário turístico municipal, elaborar projeto e implantar sinalização turistica internacional em Itaporanga 

Objetivos da ação/proposta: 

Geral 

Sinalizar o acesso aos atrativos, equipamentos e serviços 
turísticos 

Especifico 

Facilitar o acesso da população e turistas aos atrativos, 
equipamentos e serviços turísticos, fortalecendo a economia 

local 

Dimensão e Variável Impactada 

INFRAESTRUTURA 

(   ) Infraestrutura 

(x ) Acesso 

TURISMO 

(x ) Serviços e 
equipamentos 

(   ) Atrativos 

(   ) Marketing 

POLÍTICAS PÚBLICAS 

(   ) Políticas públicas 

(   ) Cooperação regional 

(   ) Monitoramento 

ECONOMIA 

(x ) Economia local 

(   ) Capacidade 
empresarial 

SUSTENTABILIDADE 

(   ) Aspectos sociais 

(   ) Aspectos 
ambientais 

(   ) Aspectos culturais 

Nota segundo matriz GUT:  125 

Prazo da ação:  

 (x ) Curto prazo (até 6 meses) (   ) Médio prazo (de 7 a 12 meses) (   ) Longo prazo (de 12 a 36 meses) 
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Fone/fax: (15) 3566-1397 – E-mail: prefeituraitaporanga@itaporanga.sp.gov.br / 

prefeituraitaporanga@yahoo.com.br 

Rua Bom Jesus, 738 – Centro – CEP: 18.480-000 – ITAPORANGA – Estado de São Paulo 

www.itaporanga.sp.gov.br 

Responsável pela Ação proposta (entidade): Prefeitura Municipal 

Grupo de trabalho: GT Turismo 

Entidade Representação 

Prefeitura Municipal Gabinete 

Prefeitura Municipal Serviços gerais, urbano e rural 

Prefeitura Municipal Turismo e Cultura 

Prefeitura Municipal Engenharia 

COMTUR Presidente 

COMTUR Receptivo local 

Coordenador da ação (responsável pelo monitoramento da execução da ação) 

Secretaria de Turismo e Cultura 

 

  

Como fazer (estratégia) Quando fazer (prazo) Quem irá fazer (Responsável) 

Baixar o Guia Brasileiro de 
Sinalização Turística  

http://bit.ly/2zd2rqj do Ministério do 
Turismo 

Até 31/dez/17 Engenharia 

Analisar os acessos dos atrativos, 
equipamentos e serviços turísticos 
constantes no Inventário Turístico 
Municipal e analisar locais para 

sinalização 

Até 31/jan/18 Turismo, Serviços e Engenharia 

Elaborar Projeto de Sinalização 
Turística em acordo ao Guia e 

Inventário 

Até 31/mar/18 Engenharia 

Buscar recursos Até 30/abr/18 Gabinete 

Execução da obra Até 31/jul/18 Serviços gerais, urbano e rural 

mailto:prefeituraitaporanga@itaporanga.sp.gov.br
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Tabela 9 - 7.3.2 Programa de qualificação da oferta turística 

  

PLANO DE TRABALHO 

Ação/Proposta: 

7.3.2   PROGRAMA DE QUALIFICAÇÃO, CRIAÇÃO E AUMENTO DA OFERTA TURÍSTICA DE ITAPORANGA 

Descrição da ação/proposta: 

Contratar empresas especializadas para avaliar recursos naturais e culturais, criar novos produtos turísticos, capacitando o 
operacional e entregando produto final pronto para comercialização. Incrementando e melhorando as estruturas, atrativos e 

equipamentos através de programas existentes. 

Objetivos da ação/proposta: 

Geral 

Aumentar a diversidade da oferta turística de Itaporanga 

Especifico 

Melhorar a competividade da oferta turística de Itaporanga 

Dimensão e Variável Impactada 

INFRAESTRUTURA 

(   ) Infraestrutura 

(   ) Acesso 

TURISMO 

(x ) Serviços e 
equipamentos 

(x ) Atrativos 

(x ) Marketing 

POLÍTICAS PÚBLICAS 

(   ) Políticas públicas 

(   ) Cooperação regional 

(   ) Monitoramento 

ECONOMIA 

(x ) Economia local 

(x  ) Capacidade 
empresarial 

SUSTENTABILIDADE 

(x ) Aspectos sociais 

(x ) Aspectos 
ambientais 

(   ) Aspectos culturais 

Nota segundo matriz GUT:  125 

Prazo da ação:  

 (x ) Curto prazo (até 6 meses) (   ) Médio prazo (de 7 a 12 meses) (   ) Longo prazo (de 12 a 36 meses) 
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Fone/fax: (15) 3566-1397 – E-mail: prefeituraitaporanga@itaporanga.sp.gov.br / 

prefeituraitaporanga@yahoo.com.br 

Rua Bom Jesus, 738 – Centro – CEP: 18.480-000 – ITAPORANGA – Estado de São Paulo 

www.itaporanga.sp.gov.br 

Responsável pela Ação proposta (entidade): COMTUR 

Grupo de trabalho: GT Turismo 

Entidade Representação 

Prefeitura Municipal Turismo e Cultura 

COMTUR CIAI 

COMTUR Associação SJB 

COMTUR Receptivo/Atrativo 

Convidado Sindicato dos Produtores Rurais 

Como fazer (estratégia) Quando fazer (prazo) Quem irá fazer (Responsável) 

Receptivo local desenvolver, formatar 
circuitos religiosos para venda com 
duração dos passeios, o que inclui, 

valor e contato para venda e 
apresentar ao COMTUR 

(multiplicação) 

Até 31/jan/18 COMTUR (Receptivo) 

Criar rede de compartilhamento de 
informações e oportunidades dentro 
do COMTUR através de grupos em 
redes sociais (com uso racional) e 

Endereço eletrônico 

Até 31/jan/18 COMTUR 

Contratar empresa especializada em 
desenvolvimento de produtos de 

turismo de aventura e ecoturismo, 
com capacitação do operador local, 
disposição de sistema de gestão de 
segurança em turismo de aventura, 

produtos prontos para venda (roteiros 
com duração, o que inclui e valor) 

Até 31/mar/18 Turismo e Cultura 

Apresentar produtos formatados com 
duração, preços e sistema de gestão 

de segurança ao COMTUR 

Até 31/ago/18 Empresa Contratada 

Buscar através do Sistema S, 
Programa Via Rápida, ETEC, 

Pronatec, entre outros, cursos e 
programas para qualificação do 

sistema hoteleiro e de alimentação de 
Itaporanga e apresentar ao COMTUR 

Até 31/mar/18 ACIAI, Educação, Assis. e 
Desenvolvimento Social, Sindicato 

Rural 

Buscar com Senac, para junto ao 
COMTUR, realizar oficina de 

hierarquização dos atrativos turísticos 
de Itaporanga, gerando diagnóstico de 

melhorias 

Até 31/jul/18 Turismo e Cultura 

Criar campanha para arrecadação de 
fundos para obra de recuperação das 

torres e da capela da Abadia e 
divulgar amplamente buscando apoio 

dos visitantes 

Até 31/jul/18 COMTUR (Associação SJB) 
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Convidado Aldeia Tekoá Porã 

Convidado Proprietários de terras na área do Morro do 
Defunto 

COMTUR Assoc. Joaquim Vilela 

Coordenador da ação (responsável pelo monitoramento da execução da ação) 

Secretaria de Turismo e Cultura 
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Tabela 10 - 7.3.3 Criação página oficial da internet 

  

PLANO DE TRABALHO 

Ação/Proposta: 

7.3.3    CRIAÇÃO DA PÁGINA OFICIAL DO TURISMO DE ITAPORANGA NA INTERNET 

Descrição da ação/proposta: 

Tornar a Fan Page do Turismo e Cultura mais turística, criar blog oficial e sítio eletrônico oficial do turismo e da cultura de 
Itaporanga 

Objetivos da ação/proposta: 

Geral 

Inserir e dar destaque para o turismo e a cultura de 
Itaporanga na rede internacional de computadores 

Especifico 

Facilitar o acesso dos turistas ao mercado turístico de 
Itaporanga 

Dimensão e Variável Impactada 

INFRAESTRUTURA 

(   ) Infraestrutura 

(x ) Acesso 

TURISMO 

(x ) Serviços e 
equipamentos 

(x ) Atrativos 

(x ) Marketing 

POLÍTICAS PÚBLICAS 

(   ) Políticas públicas 

(   ) Cooperação regional 

(   ) Monitoramento 

ECONOMIA 

( x) Economia local 

(   ) Capacidade 
empresarial 

SUSTENTABILIDADE 

(   ) Aspectos sociais 

(   ) Aspectos 
ambientais 

(   ) Aspectos culturais 

Nota segundo matriz GUT:  125 

Prazo da ação:  

 (x ) Curto prazo (até 6 meses) (   ) Médio prazo (de 7 a 12 meses) (   ) Longo prazo (de 12 a 36 meses) 
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Responsável pela Ação proposta (entidade): Prefeitura Municipal 

Grupo de trabalho: GT de Marketing 

Entidade Representação  

Prefeitura Municipal Turismo e Cultura 

COMTUR  Receptivo local 

COMTUR Assoc. SJB 

COMTUR Assoc. Joaquim Vilela 

COMTUR ACIAI 

Convidado Imprensa local 

COMTUR  Hospedagem 

Coordenador da ação (responsável pelo monitoramento da execução da ação) 

Secretaria de Turismo e Cultura 

Como fazer (estratégia) Quando fazer (prazo) Quem irá fazer (Responsável) 

Criar blog (blogspot.com ou 
wordpress.com) com o inventário 

turístico como conteúdo 

Até 31/jan/2018 COMTUR 

Incrementar Fan Page na rede social 
Facebook com informações turísticas 

extraídas do inventário e fotos dos 
atrativos 

Até 31/jan/2018 Turismo e Cultura 

Elaborar termo de referência com 
base no Inventário Turístico para 

criação do sítio eletrônico 

Até 31/mar/2018 COMTUR 

Elaborar a construção da página 
oficial do turismo de Itaporanga com 

serviços de manutenção do conteúdo, 
mensuração de acesso e resultados 

Até 31/mai/2018 Turismo e Cultura 

Divulgar todos os eventos da 
municipalidade no blog e Facebook 

Permanentemente COMTUR 
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Tabela 11 - 7.3.4 Criação de Plano de Identidade Visual de Itaporanga 

 

  

PLANO DE TRABALHO 

Ação/proposta: 

7.3.4 CRIAÇÃO DE PLANO DE IDENTIDADE VISUAL DE ITAPORANGA 

Descrição da ação/proposta: 

Implantar painéis de informações turísticas e culturais, nos equipamentos e atrativos urbanos e rurais 

Objetivos da ação/proposta: 

Geral 

Criar uma identidade visual para o turismo e cultura de Itaporanga 

Especifico 

Embelezar os locais e valorizar o turismo e a cultura local 

Dimensão e Variável Impactada 

INFRAESTRUTURA 

(   ) Infraestrutura 

(   ) Acesso 

TURISMO 

(x ) Serviços e 
equipamentos 

(x ) Atrativos 

(x ) Marketing 

POLÍTICAS 
PÚBLICAS 

(   ) Políticas públicas 

(   ) Cooperação 
regional 

(   ) Monitoramento 

ECONOMIA 

(   ) Economia 
local 

(   ) Capacidade 
empresarial 

SUSTENTABILIDADE 

(   ) Aspectos sociais 

(   ) Aspectos ambientais 

(x ) Aspectos culturais 

Nota segundo matriz GUT:  45 

 Prazo da ação:  

  (   ) Curto prazo (até 6 meses) ( x) Médio prazo (de 7 a 12 meses) (   ) Longo prazo (de 12 a 36 meses) 
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Responsável pela Ação proposta (entidade): Prefeitura Municipal 

Grupo de trabalho: GT Marketing 

Entidade  Representação 

Prefeitura Municipal Turismo e Cultura 

Prefeitura Municipal Serviços Gerais, Urbano e Rural 

COMTUR  Receptivo local 

COMTUR Assoc. SJB 

COMTUR Assoc. Joaquim Vilela 

COMTUR ACIAI 

Convidado Imprensa local 

COMTUR  Hospedagem 

Coordenador da ação (responsável pelo monitoramento da execução da ação) 

Secretaria de Turismo e Cultura 

 

  

Como fazer (estratégia) Quando fazer (prazo) Quem irá fazer (Responsável) 

Criar GT no COMTUR para 
elaboração voluntária do projeto com 

criação da identidade, mascotes, 
textos e locais de implantação dos 

painéis 

Até 31/jan/18 COMTUR 

Apresentar projeto para COMTUR 
aprovar 

Até 31/mar/18 COMTUR 

Captar recursos para implantação 
(patrocínio de iniciativa privada 

através de chamamento/concorrência 
pública) 

Até 31/ago/18 Turismo e Cultura e Jurídico 

Implantar a instalação dos painéis Até 31/out/18 Serviços Gerais, Urbano e Rural 

Prestar contas da arrecadação dos 
patrocínios e dos gastos para 

implantação 

Até 31/dez/18 Turismo e Cultura 
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Tabela 12 - 7.3.5 Programa de marketing e promoção do destino 

  

PLANO DE TRABALHO 

Ação/proposta: 

7.3.5 PROGRAMA DE MARKETING E PROMOÇÃO DO DESTINO 

Descrição da ação/proposta: 

Criar material institucional local, para atender no Ponto de Informações Turísticas, e, junto com a Região Turística Verde Sudoeste 
Paulista, participar das feiras turísticas, e, por fim, contratar empresa especializada para elaboração de plano de marketing turístico do 

destino 

Objetivos da ação/proposta: 

Geral 

Melhorar as vendas dos comércio e turismo local 

Especifico 

Através da promoção aumentar fluxo de turistas em Itaporanga 

Dimensão e Variável Impactada 

INFRAESTRUTURA 

(   ) Infraestrutura 

( x) Acesso 

TURISMO 

(x ) Serviços e 
equipamentos 

(x ) Atrativos 

(x ) Marketing 

POLÍTICAS 
PÚBLICAS 

(   ) Políticas públicas 

(x  ) Cooperação 
regional 

(   ) Monitoramento 

ECONOMIA 

(x  ) Economia 
local 

(x  ) Capacidade 
empresarial 

SUSTENTABILIDADE 

(   ) Aspectos sociais 

(   ) Aspectos ambientais 

(   ) Aspectos culturais 

Nota segundo matriz GUT:  27 

Prazo da ação:  

 (   ) Curto prazo (até 6 meses) (   ) Médio prazo (de 7 a 12 meses) (x ) Longo prazo (de 12 a 36 meses) 
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Responsável pela Ação proposta (entidade): Prefeitura Municipal 

Grupo de trabalho: GT de Marketing  

Entidade  Representação 

Prefeitura Municipal Turismo e Cultura 

Governança Regional Interlocutor municipal 

Convidado Representantes de Atrativos 

COMTUR  Receptivo local 

COMTUR  Hospedagem 

COMTUR Assoc. SJB 

Como fazer (estratégia) Quando fazer (prazo) Quem irá fazer (Responsável) 

Elaborar a arte do Mapa Turístico do 
Município baseado no Inventário 

Turístico Municipal 

Até 28/fev/18 Turismo e Cultura 

Apresentar arte para COMTUR 
aprovar 

Até 31/mar/18 COMTUR 

Imprimir mapas / 8000 unidades no 
mínimo 

Até 30/jun/18 Turismo e Cultura 

Distribuir no PIT e domicílios de 
Itaporanga 

De julho a dezembro de 2018 Turismo e Cultura 

Criar painel de ferro para fixação do 
mapa turístico, em lona, para ser 
instalado em frente ao PIT, para 

informação 24h 

Até 31/dez/18 Turismo e Cultura 

Criar material de divulgação integrado 
da RT Verde Sudoeste Paulista e 

Projeto Angra Doce 

Até 31/dez/18 Turismo e Cultura 

Participar das feiras turísticas junto à 
Região Turística Verde Sudoeste 

Paulista 

A partir de janeiro de 2019 e 
permanentemente 

Turismo, COMTUR, receptivo local e 
atrativos 

COMTUR elaborar termo de 
referência para contratar empresa 

especializada em desenvolvimento de 
Planejamento de Marketing 

Até 31/jul/19 COMTUR 

Captar recursos através do Mtur e/ou 
patrocínio através de 

chamamento/concorrência pública 

Até 31/dez/19 Turismo e Cultura 

Contratar empresa especializada para 
realização de estudo, análises e 

elaboração do Plano de Marketing 
Turístico do Destino 

Até 31/jan/20 Turismo e Cultura 

Executar o plano Até 31/dez/20 Turismo e Cultura 
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COMTUR Assoc. Joaquim Vilela 

Coordenador da ação (responsável pelo monitoramento da execução da ação) 

COMTUR 
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7.4 Projetos de Políticas Públicas 

Tabela 13 - 7.4.1 Aumentar o quadro de funcionários do setor 

 

  

PLANO DE TRABALHO 

Ação/proposta: 

7.4.1 AUMENTAR O QUADRO DE FUNCIONARIOS DO SETOR DE TURISMO E CULTURA  

Descrição da ação/proposta: 

Criar cargo efetivo de encarregado em turismo e encarregado de cultura, com formação técnica ou ensino médio e contratar 
através de concurso, para auxiliar profissionais da pasta 

Objetivos da ação/proposta: 

Geral 

Garantir execução das ações do Plano 

Especifico 

Investir no desenvolvimento do turismo e da cultura de 
maneira permanente 

 Dimensão e Variável Impactada 

INFRAESTRUTURA 

(   ) Infraestrutura 

(   ) Acesso 

TURISMO 

(x ) Serviços e 
equipamentos 

(   ) Atrativos 

(   ) Marketing 

POLÍTICAS PÚBLICAS 

(x ) Políticas públicas 

(   ) Cooperação regional 

(   ) Monitoramento 

ECONOMIA 

(   ) Economia local 

(   ) Capacidade 
empresarial 

SUSTENTABILIDADE 

(   ) Aspectos sociais 

(   ) Aspectos 
ambientais 

(   ) Aspectos culturais 

Nota segundo matriz GUT:  75 

Prazo da ação:  

 (   ) Curto prazo (até 6 meses) (x ) Médio prazo (de 7 a 12 meses) (   ) Longo prazo (de 12 a 36 meses) 
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Como fazer (estratégia) Quando fazer (prazo) Quem irá fazer (Responsável) 

COMTUR indicar ao Gabinete a 
criação do cargo 

Até 31/jan/18 COMTUR 

Analisar a viabilidade legal e 
responder ao COMTUR 

Até 28/fev/18 Gabinete 

Tomar as providências necessárias 
para aumentar o efetivo da Secretaria 

de Turismo e Cultura 

Até 31/jul/18 Gabinete 

Responsável pela Ação proposta (entidade): Prefeitura Municipal 

Grupo de trabalho:  GT Políticas Públicas 

Entidade Representação 

COMTUR Presidente 

Prefeitura Municipal  Gabinete 

Prefeitura Municipal  Departamento de RH 

Prefeitura Municipal  Turismo e Cultura 

Coordenador da ação (responsável pelo monitoramento da execução da ação) 

Secretaria de Turismo e Cultura 
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Tabela 14 - 7.4.2 Participar do planejamento regional da RT 

 

 

  

PLANO DE TRABALHO 

Ação/proposta: 

7.4.2 PARTICIPAR DO PLANEJAMENTO REGIONAL DA RT (REGIÃO TURÍSTICA) VERDE SUDOESTE PAULISTA 

Descrição da ação/proposta: 

Participar do desenvolvimento do plano de turismo regional com a Região Turística Verde Sudoeste Paulista 

Objetivos da ação/proposta: 

Geral 

Fomentar o desenvolvimento do turismo regional 

Especifico 

Manter-se no Mapa do Turismo Brasileiro (Mtur) 

Dimensão e Variável Impactada 

INFRAESTRUTURA 

(   ) Infraestrutura 

(   ) Acesso 

TURISMO 

(   ) Serviços e 
equipamentos 

(x  ) Atrativos 

(x ) Marketing 

POLÍTICAS PÚBLICAS 

(x ) Políticas públicas 

(x ) Cooperação regional 

(   ) Monitoramento 

ECONOMIA 

(   ) Economia local 

(   ) Capacidade 
empresarial 

SUSTENTABILIDADE 

(   ) Aspectos sociais 

(   ) Aspectos 
ambientais 

(   ) Aspectos culturais 

Nota segundo matriz GUT:  125 

Prazo da ação:  

 (x ) Curto prazo (até 6 meses) (   ) Médio prazo (de 7 a 12 meses) (   ) Longo prazo (de 12 a 36 meses) 
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 Como fazer (estratégia) Quando fazer (prazo) Quem irá fazer (Responsável) 

Participar das reuniões da RT Verde 
Sudoeste Paulista 

Permanentemente Turismo e Cultura 

Estimular o Conselho Regional a 
realizar o inventário turístico regional 

Até 31/mar/18 Turismo e Cultura 

Participar do Desenvolvimento do 
Plano Regional 

Até 31/dez/18 Conselho Regional do Turismo RT 
Verde Sudoeste Paulista 

Responsável pela Ação proposta (entidade): Conselho Regional de Turismo da RT 

Grupo de trabalho: GT Marketing 

Entidade Representação 

Prefeitura Municipal Turismo e Cultura 

COMTUR Hospedagem 

Convidado Aldeia Indígena 

COMTUR Receptivo 

Coordenador da ação (responsável pelo monitoramento da execução da ação) 

Secretaria de Turismo e Cultura 
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Tabela 15 - 7.4.3 Programa de criação de políticas públicas 

 

 

 

PLANO DE TRABALHO 

Ação/proposta: 

7.4.3 PROGRAMA DE CRIAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ESTÍMULO AO EMPREENDEDORISMO . 

Descrição da ação/proposta: 

Junto à ACIAI e entidades, pesquisar leis, programas e ferramentas de incentivo ao empreendedorismo 

Objetivos da ação/proposta: 

Geral 

Aumentar a oferta de empreendimentos de comércios e 
serviços turísticos 

Especifico 

Melhorar a competividade da economia no destino 

Dimensão e Variável Impactada 

INFRAESTRUTURA 

(   ) Infraestrutura 

(   ) Acesso 

TURISMO 

( x) Serviços e 
equipamentos 

(x ) Atrativos 

(   ) Marketing 

POLÍTICAS PÚBLICAS 

(x ) Políticas públicas 

(   ) Cooperação regional 

(   ) Monitoramento 

ECONOMIA 

(x ) Economia local 

(x ) Capacidade 
empresarial 

SUSTENTABILIDADE 

(x ) Aspectos sociais 

(   ) Aspectos 
ambientais 

(   ) Aspectos culturais 

Nota segundo matriz GUT:  27 

Prazo da ação:  

 (   ) Curto prazo (até 6 meses) (   ) Médio prazo (de 7 a 12 meses) (x ) Longo prazo (de 12 a 36 meses) 
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Responsável pela Ação proposta (entidade): Conselho Regional de Turismo da RT 

Grupo de trabalho: GT Políticas pública 

Entidade  Representação 

Prefeitura Municipal Turismo e Cultura 

Prefeitura Municipal Jurídico 

Prefeitura Municipal Gabinete 

Câmara Municipal Parlamento 

COMTUR ACIAI 

COMTUR Alimentação 

COMTUR Receptivo 

Coordenador da ação (responsável pelo monitoramento da execução da ação) 

Secretaria de Turismo e Cultura 

Como fazer (estratégia) Quando fazer (prazo) Quem irá fazer (Responsável) 

COMTUR elaborar campanha de 
apoio ao cartão ACIAI e estimular 
comércios e serviços turísticos a 
implantarem em suas empresas 

Até 31/jan/18 COMTUR 

Elaborar o Projeto de Lei de Incentivo 
a Pequenas e Microempresas 

Até 31/mar/18 Turismo e Cultura 

Buscar com Sebrae, programas de 
incentivo e apoio à formalização do 

comércio artístico e artesanal de 
Itaporanga (MEI) 

Até 31/jan/18 ACIAI 

COMTUR criar rede de comunicação 
para divulgação da agenda de oficinas 

e seminários de empreendedorismo  

Até 31/jan/18 COMTUR 

Realizar oficinas e seminários sobre 
empreendedorismo junto com Sebrae 

Até 31/dez/18 ACIAI 
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7.5 Projetos de Economia 

 

Tabela 16 - 7.5.1 Criação de programa de capacitação e qualificação 

  

PLANO DE TRABALHO 

Ação/proposta: 

7.5.1 CRIAÇÃO DE PROGRAMA DE CAPACITAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA MÃO DE OBRA DO COMÉRCIO E TURISMO 

Descrição da ação/proposta: 

Em parceria com associações, sindicatos, secretarias da educação e de desenvolvimento social,  buscar cursos de 
capacitação com entidades especializadas, para qualificação de mão de obra do turismo e comércio local 

Objetivos da ação/proposta: 

Geral 

 

Melhorar a qualidade da prestação de serviço e atendimento 

Especifico 

 

Resultar na melhoria da competitividade turística de 
Itaporanga, dando oportunidade de emprego e renda 

Dimensão e Variável Impactada 

INFRAESTRUTURA 

(   ) Infraestrutura 

(   ) Acesso 

TURISMO 

(x ) Serviços e 
equipamentos 

(x ) Atrativos 

(   ) Marketing 

POLÍTICAS PÚBLICAS 

(   ) Políticas públicas 

(x ) Cooperação regional 

(   ) Monitoramento 

ECONOMIA 

(x ) Economia local 

(x ) Capacidade 
empresarial 

SUSTENTABILIDADE 

(x ) Aspectos sociais 

(   ) Aspectos ambientais 

(   ) Aspectos culturais 

Nota segundo matriz GUT:  125 

Prazo da ação:  

 (x ) Curto prazo (até 6 meses) (   ) Médio prazo (de 7 a 12 meses) (   ) Longo prazo (de 12 a 36 meses) 

mailto:prefeituraitaporanga@itaporanga.sp.gov.br
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Responsável pela Ação proposta (entidade): COMTUR 

Grupo de trabalho: GT Economia 

Entidade Representação 

Prefeitura Municipal Desenvolvimento Social 

Prefeitura Municipal Educação 

Prefeitura Municipal Turismo e Cultura 

COMTUR ACIAI 

COMTUR Atrativos/Receptivo 

COMTUR Assoc. SJB 

Convidado Aldeia Indígena 

Coordenador da ação (responsável pelo monitoramento da execução da ação) 

Secretaria de Turismo e Cultura 

  

Como fazer (estratégia) Quando fazer (prazo) Quem irá fazer (Responsável) 

COMTUR convidar Desenvolvimento 
Social e Educação para apresentar as 
possibilidades de captação de cursos, 
pelos programas do governo estadual, 

do federal e Sistema S 

Até 31/jan/18 COMTUR 

COMTUR analisar a carência de mão 
de obra nos equipamentos e serviços 

turísticos e indicar para Prefeitura, 
Sindicato Rural e ACIAI captar cursos 

gratuitos 

Até 28/fev/18 COMTUR 

Prefeitura buscar oportunidades de 
curso e passar lista ao COMTUR 

Até 31/mar/18 Gabinete 

COMTUR criar rede de comunicação 
através da internet (redes sociais e 

aplicativos de mensagens) para 
divulgar cursos a serem realizados 

Até 31/jul/18 COMTUR 

Prefeitura trabalhar integrada ao 
COMTUR para captação de cursos 

Permanentemente Gabinete 

mailto:prefeituraitaporanga@itaporanga.sp.gov.br
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Tabela 17 - 7.5.2 Fortalecer o associativismo 

 

 

  

PLANO DE TRABALHO 

Ação/proposta: 

7.5.2 FORTALECER O ASSOCIATIVISMO 

Descrição da ação/proposta: 

COMTUR fortalecer o associativismo e incentivar a regulamentação e a criação de novas associações 

Objetivos da ação/proposta: 

Geral 

Apoiar a sociedade civil organizada 

Especifico 

Fortalecer o empreendedorismo, formalização e geração de 
emprego e renda 

Dimensão e Variável Impactada 

INFRAESTRUTURA 

(   ) Infraestrutura 

(   ) Acesso 

TURISMO 

(   ) Serviços e 
equipamentos 

(x ) Atrativos 

(   ) Marketing 

POLÍTICAS PÚBLICAS 

(x ) Políticas públicas 

(   ) Cooperação regional 

(   ) Monitoramento 

ECONOMIA 

(x ) Economia local 

(x ) Capacidade 
empresarial 

SUSTENTABILIDADE 

(x ) Aspectos sociais 

(   ) Aspectos 
ambientais 

(x ) Aspectos culturais 

Nota segundo matriz GUT:  27 

Prazo da ação:  

 (   ) Curto prazo (até 6 meses) (   ) Médio prazo (de 7 a 12 meses) (x ) Longo prazo (de 12 a 36 meses) 

mailto:prefeituraitaporanga@itaporanga.sp.gov.br
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Responsável pela Ação proposta (entidade): Prefeitura Municipal  

Grupo de trabalho: GT Economia 

Entidade Representação 

Prefeitura Municipal Turismo e Cultura 

Prefeitura Municipal Agropecuária e Meio Ambiente 

COMTUR ACIAI 

COMTUR Assoc. Joaquim Vilela 

COMTUR Atrativos/Receptivo 

COMTUR Assoc. SJB 

COMTUR Sind, dos Produtores Rurais 

Coordenador da ação (responsável pelo monitoramento da execução da ação) 

Secretaria de Turismo e Cultura 

 

Como fazer (estratégia) Quando fazer (prazo) Quem irá fazer (Responsável) 

COMTUR convidar entidades para 
participar das reuniões 

Permanentemente COMTUR 

Buscar informações com outras 
cidades para criação de associação 

dos artesãos 

Até 31/ago/18 Turismo e Cultura 

Liderar processo de criação da 
associação de artesãos 

Até 31/jul/19 Turismo e Cultura 

Buscar programas de incentivo à 
regulamentação dos produtos 

alimentícios artesanais (bolachas, 
biscoitos, doces, laticínios e cerveja) 

Até 31/dez/19 COMTUR e Sind. dos Produtores 
Rurais 

Implantar programa de 
regulamentação da produção 

artesanal de alimentos 

Ano de 2020 Secretaria de Administração e 
Planejamento 

mailto:prefeituraitaporanga@itaporanga.sp.gov.br
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 Tabela 18 - 7.5.3 Oficialização Calendário de Eventos 

 

  

PLANO DE TRABALHO 

Ação/proposta: 

7.5.3 OFICIALIZAÇÃO DO CALENDÁRIO DE EVENTOS ALAVANCADORES 

Descrição da ação/proposta: 

Junto com entidades e organizadores de eventos,  o COMTUR, como órgão oficial de planejamento e organização, deverá 
elaborar e oficializar o Calendário de Eventos alavancadores de fluxo turístico 

Objetivos da ação/proposta: 

Geral 

Incrementar o calendário de eventos, torná-lo oficial e 
planejar de maneira integrada sua execução 

Especifico 

Aquecer a economia turística de Itaporanga aumentando 
fluxo de visitantes com eventos alavancadores 

Dimensão e Variável Impactada 

INFRAESTRUTURA 

(   ) Infraestrutura 

(   ) Acesso 

TURISMO 

(   ) Serviços e 
equipamentos 

(  ) Atrativos 

(x ) Marketing 

POLÍTICAS PÚBLICAS 

(x ) Políticas públicas 

(   ) Cooperação regional 

(   ) Monitoramento 

ECONOMIA 

(x ) Economia local 

(   ) Capacidade 
empresarial 

SUSTENTABILIDADE 

(   ) Aspectos sociais 

(   ) Aspectos 
ambientais 

(x ) Aspectos culturais 

Nota segundo matriz GUT:  125 

Prazo da ação:  

 (x ) Curto prazo (até 6 meses) (   ) Médio prazo (de 7 a 12 meses) (   ) Longo prazo (de 12 a 36 meses) 

mailto:prefeituraitaporanga@itaporanga.sp.gov.br
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Responsável pela Ação proposta (entidade): COMTUR 

Grupo de trabalho: GT Economia 

Entidade Representação 

Prefeitura Municipal Turismo e Cultura 

COMTUR ACIAI 

COMTUR Assoc. Joaquim Vilela 

COMTUR Assoc. SJB 

Convidado  Aldeia Índigena 

Convidado Sind. Trab. Rurais 

Convidado Imprensa local 

Convidado  Demais e outras entidades 

Coordenador da ação (responsável pelo monitoramento da execução da ação) 

Secretaria de Turismo e Cultura 

 

  

Como fazer (estratégia) Quando fazer (prazo) Quem irá fazer (Responsável) 

Convidar todas as entidades e 
organizadores de eventos para o 

planejamento do calendário de 2018 

Até 31/jan/18 COMTUR 

COMTUR criar uma rede de 
divulgação de eventos pela rede 
social, aplicativo de mensagens e 

endereço eletrônico 

Até 28/fev/18 COMTUR 

Divulgação do calendário e busca por 
patrocínio de maneira integrada 

Até 31/mar/18 COMTUR 

COMTUR apoiar a realização de todos 
os eventos 

Permanentemente COMTUR 

Planejar o calendário do ano seguinte Até final de novembro de cada ano COMTUR, entidades e 
organizadores 

mailto:prefeituraitaporanga@itaporanga.sp.gov.br
mailto:prefeituraitaporanga@yahoo.com.br
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7.6 Projetos de Sustentabilidade 

Tabela 19 - 7.6.1 Criação de Centro Cultural e área ao ar livre 

 

 

  

PLANO DE TRABALHO 

Ação/proposta: 

7.6.1 CRIAÇÃO DE CENTRO CULTURAL E ÁREA AO AR LIVRE PARA INSTALAÇÕES DE OBRAS DE ARTE 

Descrição da ação/proposta: 

Criar espaço com auditório equipado para shows, concertos e diversas manifestações artísticas, além de área ao ar livre para 
instalação de obras de arte 

Objetivos da ação/proposta: 

Geral 

Melhorar o aspecto cultural municipal 

Especifico 

Inserir a cultura e a arte na população e criar mais uma 
opção de atrativo cultural 

Dimensão e Variável Impactada 

INFRAESTRUTURA 

(   ) Infraestrutura 

(   ) Acesso 

TURISMO 

(x ) Serviços e 
equipamentos 

(x ) Atrativos 

(   ) Marketing 

POLÍTICAS PÚBLICAS 

(   ) Políticas públicas 

(   ) Cooperação regional 

(   ) Monitoramento 

ECONOMIA 

(   ) Economia local 

(   ) Capacidade 
empresarial 

SUSTENTABILIDADE 

(x ) Aspectos sociais 

(   ) Aspectos 
ambientais 

(x ) Aspectos culturais 

Nota segundo matriz GUT:  9 

Prazo da ação:  

 (   ) Curto prazo (até 6 meses) (   ) Médio prazo (de 7 a 12 meses) (x ) Longo prazo (de 12 a 36 meses) 

mailto:prefeituraitaporanga@itaporanga.sp.gov.br
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Responsável pela Ação proposta (entidade): Prefeitura Municipal 

Grupo de trabalho: GT Sustentabilidade 

Entidade Representação 

Prefeitura Municipal Turismo e Cultura 

COMTUR Assoc. Joaquim Vilela 

Prefeitura Municipal Engenharia 

Prefeitura Municipal Obras e Recursos hídricos 

Prefeitura Municipal Gabinete 

Coordenador da ação (responsável pelo monitoramento da execução da ação) 

Secretaria de Turismo e Cultura 

 

 

  

Como fazer (estratégia) Quando fazer (prazo) Quem irá fazer (Responsável) 

Definir e informar ao COMTUR local 
destinado à execução da obra 

Até 31/jul/18 Turismo e Cultura 

COMTUR indicar itens essenciais para 
elaboração do projeto 

Até 31/dez/18 COMTUR 

Elaborar projeto executivo e 
apresentar ao COMTUR 

Até 30/abr/19 Engenharia 

Captar recursos através de emenda 
parlamentar, governos estadual e 

federal 

Até 31/jul/19 Gabinete 

Executar a obra Até 31/dez/20 Obras e Recursos hídricos 

mailto:prefeituraitaporanga@itaporanga.sp.gov.br
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Tabela 20 - 7.6.2 Inserção do turismo como matéria transversal 

  

PLANO DE TRABALHO 

Ação/proposta: 

7.6.2 INSERÇÃO DO TURISMO COMO MATÉRIA TRANSVERSAL NO ENSINO PÚBLICO MUNICIPAL 

Descrição da ação/proposta: 

Inserir o turismo, meio ambiente e cultura local no ensino municipal como matérias transversais 

Objetivos da ação/proposta: 

Geral 

Aumentar o apoio da população para o turismo sustentável 

Especifico 

Fazer com que as futuras gerações estejam envolvidas com o 
desenvolvimento sustentável através da educação 

Dimensão e Variável Impactada 

INFRAESTRUTURA 

(   ) Infraestrutura 

(   ) Acesso 

TURISMO 

(   ) Serviços e 
equipamentos 

(   ) Atrativos 

(x ) Marketing 

POLÍTICAS PÚBLICAS 

( x) Políticas públicas 

(   ) Cooperação regional 

(   ) Monitoramento 

ECONOMIA 

(x ) Economia local 

(x ) Capacidade 
empresarial 

SUSTENTABILIDADE 

(x ) Aspectos sociais 

(x ) Aspectos ambientais 

(x ) Aspectos culturais 

Nota segundo matriz GUT:  9 

Prazo da ação:  

 (   ) Curto prazo (até 6 meses) (   ) Médio prazo (de 7 a 12 meses) (x ) Longo prazo (de 12 a 36 meses) 
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Responsável pela Ação proposta (entidade): Prefeitura Municipal 

Grupo de trabalho: GT Sustentabilidade 

Entidade Representação 

Prefeitura Municipal Turismo e Cultura 

Prefeitura Municipal Educação 

Prefeitura Municipal Agronegócio e Meio ambiente 

COMTUR Assoc. Joaquim Vilela 

COMTUR Assoc. SJB 

Convidado Aldeia Índigena 

COMTUR Receptivo 

Coordenador da ação (responsável pelo monitoramento da execução da ação) 

Secretaria de Educação 

 

 

 

 

 

 

Como fazer (estratégia) Quando fazer (prazo) Quem irá fazer (Responsável) 

Educação buscar exemplos de outras 
cidades que já possuem esta 

transversalidade 

Até 31/jul/18 Educação 

COMTUR realizar levantamento 
profundo de dados históricos, 

culturais, além do inventário turístico 
municipal 

Até 31/dez/18 COMTUR 

Secretaria de educação elaborar o 
atlas ambiental, turístico, cultural e 

histórico de Itaporanga 

Até 31/jul/19 Educação 

Criar programa de formação dos 
educadores da rede de ensino para 
inserção da matéria com visita aos 

atrativos culturais e naturais de 
Itaporanga 

Até 31/nov/19 Educação  

Implementar a matéria transversal Ano letivo de 2020 Educação 

mailto:prefeituraitaporanga@itaporanga.sp.gov.br
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Tabela 21 - 7.6.3 Valorização da cultural local 

  

PLANO DE TRABALHO 

Ação/proposta: 

7.6.3 VALORIZAÇÃO DA CULTURA LOCAL E HISTÓRICA E DA CULTURA INDÍGENA 

Descrição da ação/proposta: 

Inserir nos programas municipais, ações com acesso à informação, realização de eventos, exposição e valorização da cultura 
histórica e indígena de Itaporanga 

Objetivos da ação/proposta: 

Geral 

Valorizar e fomentar a cultura histórica e indígena local 

 

Especifico 

Dar mais conhecimento à população sobre a história do 
município, a religiosidade e a cultura indígena 

Dimensão e Variável Impactada 

INFRAESTRUTURA 

(   ) Infraestrutura 

(   ) Acesso 

TURISMO 

(   ) Serviços e 
equipamentos 

(x ) Atrativos 

(   ) Marketing 

POLÍTICAS PÚBLICAS 

(x ) Políticas públicas 

(   ) Cooperação regional 

(   ) Monitoramento 

ECONOMIA 

(   ) Economia local 

(   ) Capacidade 
empresarial 

SUSTENTABILIDADE 

(x ) Aspectos sociais 

(   ) Aspectos 
ambientais 

(x ) Aspectos culturais 

Nota segundo matriz GUT:  75 

Prazo da ação:  

 (   ) Curto prazo (até 6 meses) (x ) Médio prazo (de  7 a 12 meses) (   ) Longo prazo (de 12 a 36 meses) 
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Responsável pela Ação proposta (entidade): COMTUR 

Grupo de trabalho: GT Sustentabilidade 

Entidade Representação 

Prefeitura Municipal Turismo e Cultura 

Prefeitura Municipal Educação 

Prefeitura Municipal Desenvolvimento Social 

Prefeitura Municipal Associação SJB 

COMTUR Atrativos/receptivo 

COMTUR ACIAI 

Coordenador da ação (responsável pelo monitoramento da execução da ação) 

Secretaria de Turismo e Cultura 

 

 

 

  

Como fazer (estratégia) Quando fazer (prazo) Quem irá fazer (Responsável) 

Criar um calendário de visitação aos 
atrativos culturais, religiosos e aldeia 

indígena locais 

Até 31/jul/18 COMTUR 

Executar as visitas com alunos da 
educação, Terceira Idade, CRAS entre 

outros 

A partir de janeiro de 2019 e nos anos 
posteriores 

Desenvolvimento Social e Educação 

Fomentar o comércio de artesanato 
indígena no comércio local 

Até 31/dez/18 ACIAI 
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Tabela 22 - 7.6.4 Apoio ao Projeto Angra Doce para preservação das nascentes 

  

PLANO DE TRABALHO 

Ação/proposta: 

7.6.4  APOIO AO PROJETO ANGRA DOCE PARA PRESERVAÇÃO DAS NASCENTES E RECURSOS HÍDRICOS DE 
ITAPORANGA E REGIÃO 

Descrição da ação/proposta: 

Acompanhar o desenvovimento do estudo junto com bióloga do Angra Doce e propor ações de recuperação e preservação 
das nascentes e cursos d´água da região 

Objetivos da ação/proposta: 

Geral 

Preservar os recursos hídrícos de Itaporanga e das cidades 
do Projeto Angra Doce 

Especifico 

Criar programas de recuperação e preservação das 
nascentes e cursos d´água 

Dimensão e Variável Impactada 

INFRAESTRUTURA 

(   ) Infraestrutura 

(   ) Acesso 

TURISMO 

(   ) Serviços e 
equipamentos 

(x ) Atrativos 

(   ) Marketing 

POLÍTICAS PÚBLICAS 

(x ) Políticas públicas 

(x ) Cooperação regional 

(   ) Monitoramento 

ECONOMIA 

(   ) Economia local 

(   ) Capacidade 
empresarial 

SUSTENTABILIDADE 

(   ) Aspectos sociais 

(x ) Aspectos 
ambientais 

(   ) Aspectos culturais 

Nota segundo matriz GUT:  125 

Prazo da ação:  

 (x ) Curto prazo (até 6 meses) (   ) Médio prazo (de  7 a 12 meses) (   ) Longo prazo (de 12 a 36 meses) 
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Responsável pela Ação proposta (entidade): Prefeitura Municipal 

Grupo de trabalho: GT Sustentabilidade 

Entidade Representação 

Prefeitura Municipal Turismo e Cultura 

Prefeitura Municipal Agronegócio e Meio ambiente 

Prefeitura Municipal Gabinete 

Convidado Aldeia Índigena 

COMTUR Atrativos/receptivo 

Coordenador da ação (responsável pelo monitoramento da execução da ação) 

Agropecuária e Meio ambiente 

 

 

 

  

Como fazer (estratégia) Quando fazer (prazo) Quem irá fazer (Responsável) 

Convidar bióloga do Angra Doce para 
apresentar o projeto de prevenção e 
recuperação das nascentes para o 

COMTUR 

Até 31/jan/18 COMTUR 

Criar GT Angra Doce dentro do 
COMTUR para acompanhar o projeto 

Até 31/jan/18 COMTUR 

COMTUR e Angra Doce 
encaminharem as necessidades de 

ação para o gabinete 

Até 31/jul/18 Angra Doce 

Gabinete apresentar ao COMTUR 
prazo de execução das ações 

Até 31/ago/18 Gabinete 
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Tabela 23 - 7.6.5 Criação de um almanaque 

  

PLANO DE TRABALHO 

Ação/proposta: 

7.6.5   CRIAÇÃO DE UM ALMANAQUE LÚDICO SOBRE O TURISMO, CULTURA E HISTÓRIA DE ITAPORANGA 

Descrição da ação/proposta: 

Divulgar para a população local a oferta da cultura e do turismo Itaporanga 

Objetivos da ação/proposta: 

Geral 

Aumentar o apoio da população para o turismo e a cultura  

Especifico 

Endomarketing (divulgar o turismo, a cultura e seus 
benefícios para a população) 

Dimensão e Variável Impactada 

INFRAESTRUTURA 

(   ) Infraestrutura 

(   ) Acesso 

TURISMO 

(   ) Serviços e 
equipamentos 

(x ) Atrativos 

(x ) Marketing 

POLÍTICAS PÚBLICAS 

(x ) Políticas públicas 

(   ) Cooperação regional 

(   ) Monitoramento 

ECONOMIA 

(   ) Economia local 

(   ) Capacidade 
empresarial 

SUSTENTABILIDADE 

(x ) Aspectos sociais 

(   ) Aspectos 
ambientais 

(x ) Aspectos culturais 

Nota segundo matriz GUT:  75 

Prazo da ação:  

 (   ) Curto prazo (até 6 meses) (x ) Médio prazo (de  7 a 12 meses) (   ) Longo prazo (de 12 a 36 meses) 
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Responsável pela Ação proposta (entidade): Prefeitura Municipal 

Grupo de trabalho: GT Sustentabilidade 

Entidade Representação 

Prefeitura Municipal Turismo e Cultura 

Prefeitura Municipal Educação 

Convidado Aldeia Índigena 

COMTUR Assoc. SJB 

COMTUR Assoc. Joaquim Vilela 

COMTUR Atrativos/receptivo 

Coordenador da ação (responsável pelo monitoramento da execução da ação) 

Turismo e Cultura 

 

 

 

  

Como fazer (estratégia) Quando fazer (prazo) Quem irá fazer (Responsável) 

Com base no inventário, criar 
diretrizes para elaboração do 

almanaque da cultura e do turismo de 
Itaporanga (conteúdo, mascotes, 
imagens e identidade visual) e 

encaminhar ao Executivo 

Até 31/dez/18 COMTUR 

Contratar empresa especializada em 
design gráfico para elaboração da arte 

para impressão 

Até 31/mar/19 Turismo e Cultura 

Captar recursos para impressão Até 31/jul/19 COMTUR 

Imprimir cerca de 8000 almanaques Até 31/dez/18 Turismo e Cultura 

Distribuir nos domicílios, comércios, 
atrativos, PIT e equipamentos 

turísticos 

Até 31/jan/20 COMTUR 
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