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O objetivo deste texto é convidá-lo, como morador de 
Ibitinga, a refletir sobre o turismo de maneira simples e 
lúdica, promovendo um debate sobre o assunto.

 O QUE É TURISMO?

O  turismo  é uma atividade econômica presente em 
muitas cidades ao redor do mundo. Com o turismo, 
uma cidade pode gerar renda por meio de serviços de 
hospedagem, alimentação, agências de viagens, guias de 
turismo, entre outros.

* Ao final da sua leitura, acesse o link:

https://forms.gle/zMcxat7nzDAedKi87

Compartilhe conosco as suas reflexões!

https://forms.gle/zMcxat7nzDAedKi87


3

        O QUE É UM ATRATIVO TURÍSTICO?

O atrativo turístico é um lugar interessante que o 
turista vai para conhecer e ter momentos de lazer. Pode 
ser um local natural, histórico, religioso, cultural etc. Ou 
seja, uma igreja, uma cachoeira, uma praia, um museu, 
um monumento importante da cidade, um parque, um 
evento...

Exemplo: A Feirinha de Artesanato de Ibitinga é 
considerada um atrativo turístico. Acontece todos os 
sábados no centro da cidade, atraindo centenas de 
pessoas e é considerada uma manifestação cultural, já 
que os bordados e artesanatos são atividades que passam 
por gerações.

  Reflexão
* O que mais você consideraria como atrativo de Ibitinga? 

Vamos fazer uma lista? 



4

 MAS AFINAL... O QUE TEM PARA FAZER EM 
IBITINGA ALÉM DA FEIRINHA?

Ibitinga é conhecida pelos bordados artesanais, que 
fizeram a fama do município. Além disso, Ibitinga é 
cercada pelos rios: Tietê, que é o maior rio navegável 
do estado de São Paulo; Jacaré-Pepira, considerado o 
segundo mais limpo do estado; e Jacaré-Guaçu, que é 
local para diversos eventos – como a Festa Nossa Senhora 
dos Navegantes – e onde fica grande parte dos diversos 
clubes náuticos e ranchos, que podem ser uma ótima 
opção para quem está em busca de paz e sossego.

Outro destaque são as belezas naturais do Pantanal 
Paulista, o Pantaninho, que é formado por áreas alagadas 
dos rios Jacaré-Pepira e Jacaré-Guaçu e ganhou esse 
nome por se parecer com o Pantanal mato-grossense.

No centro, onde acontece a Feirinha de Artesanato, 
está localizada a Igreja Senhor Bom Jesus, a principal 
paróquia e que atrai também milhares de visitantes por 
ano, durante a Procissão de Corpus Christi e a encenação 
da Via Sacra. Lá está a cripta com os restos mortais do 
menino Nelsinho Santana, considerado milagreiro.
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Um ramal do Caminho da Fé passa pela cidade, trajeto 
de peregrinação até Aparecida oficializado em 2005.

Ibitinga também conta com bens culturais e históricos, 
como a Escola Ângelo Martino, a biblioteca, a estação 
ferroviária, a área rural com algumas opções de lazer 
para quem gosta de natureza. O município tem muito 
mais para oferecer aos seus visitantes!

* Você sabe o que é turismo náutico?

* Você sabe o que é turismo de aventura?

  Reflexão
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 QUAIS SÃO OS ÓRGÃOS GESTORES DO TURISMO 
EM IBITINGA?

SECRETARIA DE TURISMO, COMÉRCIO E INDÚSTRIA 

A Secretaria é responsável pelo planejamento e 
coordenação das atividades turísticas na cidade, 
assim como por  demais  ações que promovam o 
desenvolvimento econômico, especialmente aquelas 
ligadas ao comércio e à indústria. 

CONSELHO MUNICIPAL DE TURISMO

O Conselho Municipal de Turismo, também chamado 
de COMTUR, é formado por 21 representantes de 
turismo na cidade, sendo eles: Secretaria de Turismo, 
Comércio e Indústria; Secretaria de Cultura; Secretaria de 
Planejamento; Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente;
Secretaria de Obras Públicas; Secretaria de Educação; 
instituição de ensino superior - FAIBI; Sindicato das 
Indústrias e Comércio de Bordado; agências de turismo; 
Associação Comercial e Industrial; Sindicato Rural; meios 
de hospedagem; bacharéis e estudantes do turismo 
organizado; organizações não governamentais; clubes 
náuticos; Câmara Municipal; artesanato local; guias de 
turismo; bares e restaurantes.
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O COMTUR faz reuniões para decidir onde serão investidos 
os recursos para promover o turismo no município. Cada 
membro apresenta a sua ideia na reunião e as soluções 
são apontadas. 

* Você sabia que a Secretaria de Cultura é responsável pelo 

Museu e Arquivo Histórico Municipal Duilio Galli?

* Cite outros atrativos que você conheça de responsabilidade 

da Secretaria de Cultura.

  Reflexão
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 COMO O TURISMO SE DESENVOLVE?

Você já notou que o turismo movimenta inúmeros 
estabelecimentos. Mas como se desenvolve?

Imagine uma máquina de costura, que tenha uma agulha, 
linha e engrenagens. Agora tire a agulha da máquina ou 
uma engrenagem. É possível fazer uma calça sem uma 
dessas ferramentas?

Agora imagine que cada peça da máquina é composta 
por um dos atores responsáveis pelo turismo, como o 
COMTUR, os comerciantes, os donos de restaurantes, 
entre outros; e cada peça tem a sua função dentro do 
turismo.

Se você tirar um desses atores, o que acontece?
Isso mesmo! O turismo não irá funcionar perfeitamente. 
Cada pessoa, desde o bordador, o diretor de turismo, tem 
a sua função para que a máquina não pare de funcionar.

* Você consegue identificar outras peças fundamentais para 

o turismo em Ibitinga?

* De que forma cada peça pode colaborar para o turismo 

em Ibitinga?

  Reflexão
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 COMO PODEMOS MELHORAR O TURISMO?

Ibitinga tem sua fama pela história do bordado 
artesanal e ainda hoje é muito visitada pelos produtos 
comercializados na Feirinha de Artesanato. Mas, o que 
antes eram bordados feitos à mão, hoje são produtos 
mais comuns. Ibitinga precisa se reinventar para continuar 
sendo atrativa como antes para os turistas.

Os turistas que hoje vão a Ibitinga podem conhecer outros 
locais do município além da Feirinha, como atrativos no
centro, área rural (Fazenda Voltinha), o rio (Complexo 
Turístico do Pontal do Jacaré), os clubes náuticos (Rancho 
Paraíso), tendo assim muitas opções para aproveitar 
melhor esse município. Para isso, temos que trabalhar 
para oferecer atividades e momentos de lazer em outras 
áreas da cidade.

Pensando nisso, as lideranças locais, junto com o poder 
público, moradores, instituições, comerciantes e artesãos 
estão interessados em melhorar o desenvolvimento do 
turismo e fazer com que o turista conheça um pouco 
mais do município.
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SIMPLES GESTOS QUE PODEM AJUDAR A MELHORAR O 

TURISMO EM IBITINGA, POR EXEMPLO:

  incentivar os estabelecimentos de alimentação a 
permanecerem abertos, após o horário da Feira, para que 
o visitante tenha opções;
  além dos estabelecimentos de alimentação, criar
outras atividades após o horário de compras aos sábados;
    atividades de lazer para as crianças e toda a família 
durante as compras;
   desenvolver bordados e artesanatos com materiais 
sustentáveis e preços acessíveis.

Com isso, é possível que, no futuro, visitantes passem a 
ir a Ibitinga por outros motivos, criando um outro fluxo 
de turistas que tenha interesse em pernoitar na cidade, 
aproveitar também o domingo e deixar, portanto, mais 
dinheiro para os moradores.

* O que é Ibitinga para mim?

* Ibitinga é conhecida pelo bordado artesanal, que 

atualmente tem pouca presença no comércio da cidade. O 

que fazer para atender à expectativa do turista que busca

esse produto?

* Além da Feirinha de Artesanato aos sábados, que outro 

tipo de atividade ao turista que hoje frequenta a cidade 

pode ser oferecido?

  Reflexão
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1. Entidade composta por representantes dos setores 

públicos e privados responsável pelas decisões sobre o 

turismo na cidade.

2. Qual atrativo natural é o mais importante em Ibitinga?

3. Segmento alternativo de turismo em Ibitinga.

4. Quem pode fazer a diferença no turismo em Ibitinga?

5. O _________ dos empresários e comerciantes é importante 

para a implantação de ações para desenvolver o turismo 

em Ibitinga.

6. Desenvolver bordados e artesanatos com _________ e com 

preços acessíveis.

7. Atividades de _________ para família podem ser alternativa 

para ampliar a permanência além do período de compras 

na Feirinha de Artesanato.

8. Entidade pública responsável pelo Museu e Arquivo 

Histórico Municipal Duílio Galli. 

9. Atrativo turístico localizado no centro de Ibitinga.

10. Evento com grande participação de turistas na cidade.

11. É preciso fortalecer o _______ genuíno de Ibitinga.

12. O _______ poderia ser estruturado para diminuir o 

impacto dos ônibus de turistas em Ibitinga.

PALAVRAS-CRUZADAS
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Respostas: 1- Conselho Municipal de Turismo. 2- Rio Jacaré-Guaçu. 3- Turismo 
Náutico. 4-Moradores. 5- Envolvimento. 6- Materiais sustentáveis. 7- Lazer. 
8- Secretaria de Cultura. 9- Igreja Senhor Bom Jesus. 10- Corpus Christi. 11- 
Artesanato. 12- Terminal turístico.
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 VOCÊ CONHECE AS REDES SOCIAIS DE IBITINGA?

http://turismo.ibitinga.sp.gov.br/http://turismo.ibitinga.sp.gov.br/
https://www.instagram.com/turismoibitinga/https://www.instagram.com/turismoibitinga/
https://www.facebook.com/turismoibitinga/https://www.facebook.com/turismoibitinga/
https://www.facebook.com/IbitingaCapitalNacionhttps://www.facebook.com/IbitingaCapitalNacion
aldoBordadoeEnxovais/aldoBordadoeEnxovais/

   O que é turismo
   O que é um atrativo turístico
   O que tem para fazer em Ibitinga
   Quais são os órgãos gestores do turismo
   Como o turismo se desenvolve
   Como melhorar o turismo
   Simples gestos para melhorar o turismo

* Não se esqueça de compartilhar as suas reflexões conosco em:

https://forms.gle/zMcxat7nzDAedKi87

SÍNTESE

http://turismo.ibitinga.sp.gov.br/ 
https://www.instagram.com/turismoibitinga/ 
https://www.facebook.com/turismoibitinga/ 
https://www.facebook.com/IbitingaCapitalNacionaldoBordadoeEnxovais/
https://www.facebook.com/IbitingaCapitalNacionaldoBordadoeEnxovais/
https://forms.gle/zMcxat7nzDAedKi87
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