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INTRODUÇÃO
O Plano Diretor de Desenvolvimento Turístico é a ferramenta basilar para
qualquer município que pretende encarar o Turismo como uma alternativa de
desenvolvimento e crescimento social, cultural, político e econômico. Com
ORGANIZAÇÃO, ESTRUTURAÇÃO,

PLANEJAMENTO,

CONTROLE

e

uma

GESTÃO PROFISSIONAL DO TURISMO no município, bem como planejar o
desenvolvimento do Turismo no município de forma sustentável. O Plano Diretor
de Turismo deverá assim, fomentar o setor turístico da cidade, movimentando
todos os segmentos e a comunidade como um todo e ampliando qualitativa para
esse segmento, contribuindo com os parceiros que investiram e investem direta
e indiretamente.
OBJETIVOS
Traçar o novo perfil de Turismo receptivo de Dourado;
Levantar e analisar a situação atual do Turismo;
Redefinir as diretrizes, projetos e programas para o
Turismo; redimensionar o turismo;

Definir/Redefinir um prognóstico com propostas, diretrizes, programas e
projetos;
Estabelecer

as

diretrizes

para

a

comercialização

do

destino

turístico

local/regional;
Fomentar o processo de reengenharia do Turismo Receptivo com ações pontuais
e solucionadoras (programa permanente de treinamento, acordos com agentes
de viagens e operadoras turísticas, participação em eventos externos, divulgação
das potencialidades e eventos pela Internet, etc.);
Implementar/Fortalecer as ações do Turismo receptivo do Município e região:
Propor um programa de auto-gestão compartilhada com Turismo receptivo com
parcerias públicas e privadas;
Incentivar a exploração do Turismo com os pressupostos da sustentabilidade e
hospitalidade e dos princípios da gestão participativa; bem como implementar
os princípios do processo do Turismo de base Comunitária;
Revisar o Inventário de Oferta Turística, bem como o perfil da nova demanda
turística;
Avaliar a oferta de produtos turísticos e a satisfação da demanda;
Apontar pontos fracos e fortes, oportunidades e ameaças (análise SWOT);
Recomendar um programa para o desenvolvimento sustentável da cidade como
destino turístico;
Revisar os parâmetros de atendimento aos clientes diretos e indiretos do
Turismo receptivo;
Elaborar preposições – Programas e projetos – para transformar a cidade em
destino turístico qualitativo-competitivo, aproveitando os apelos do Ecoturismo
e Turismo Rural, Turismo Histórico Cultural, Turismo Religioso e o Turismo de
Aventuras.
AÇÕES ESTRATÉGICAS
Reformulação de projetos para captação de linhas de crédito; Programas de
Capacitação/Aperfeiçoamento permanente; Proposição de alternativas para
segurança contra acidentes; Recomendações para amenizar a sazonalidade;
Aumentar o fluxo turístico total;
Aumentar o gasto médio e a estadia média do visitante;
Aumentar a capacidade de investimento do poder público em Turismo; Melhorar
a distribuição geográfica do turismo no município;
Aumentar os benefícios trazidos pela atividade e melhorar sua distribuição;
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MISSÃO
Conceito: a missão expressa a razão da existência deste plano, o motivo de sua
elaboração e a quem a sua execução pretende beneficiar.
Desenvolver o turismo de forma sustentável em suas três dimensões: ambiental,
econômica e social, e, subsidiar políticas públicas para o setor, a fim de
proporcionar qualidade de vida e renda aos moradores, satisfação dos visitantes
e preservação do patrimônio cultural e natural.
VISÃO
Conceito: a visão expressa aonde se pretende chegar e em que período de tempo.
É uma projeção sobre a forma como a atividade turística precisa ser vista no
futuro.
Ser reconhecido, até 2018, como Município de Interesse Turístico, e também
como um destino de turismo natural e cultural com infraestrutura adequada,
organização e qualidade.

VALORES
Conceito: são princípios dos quais o destino não pode se desvincular para o
desenvolvimento da atividade turística. Expressam atitudes e comportamentos
que devem ser prezados.
Qualidade de produtos e serviços
Conservação e valorização do patrimônio cultural e natural Hospitalidade
Costumes e tradições Respeito à comunidade local
Recomendar um programa para o desenvolvimento sustentável da cidade como
destino turístico;
Revisar os parâmetros de atendimento aos clientes diretos e indiretos do Turismo
receptivo de Dourado;
Elaborar preposições – Programas e projetos – para transformar a cidade em
destino turístico qualitativo-competitivo, aproveitando os apelos do Ecoturismo
(Turismo Rural, estudo do meio/turismo pedagógico), Turismo de eventos e o
Turismo de negócios
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JUSTIFICATIVA
Por que construir o Plano de Diretor de Turismo para Dourado?
Um Plano Estratégico ocupa-se das decisões, que em matéria de desenvolvimento
turístico, são tomadas pelos diversos atores envolvidos na atividade, ou seja, é
um processo de conscientização, sensibilização e capacitação dos vários
segmentos que compõem a estrutura do município.
Especialmente, para que despertem e reconheçam a importância e a dimensão
do turismo como gerador de emprego e renda, conciliando o crescimento
econômico com a preservação e a manutenção

do patrimônio histórico,

cultural e ambiental, tendo como fim a participação da comunidade e
empresários nas decisões de seus próprios recursos.
Somente por meio do planejamento participativo é possível apresentar ao destino
um plano de desenvolvimento turístico sustentável.
Foco no rumo: Evitando a dispersão e centrado em prioridades; compromisso
com a otimização:

tirando o

máximo

proveito

dos

recursos

internos

(capacidade e disponibilidade com a dinâmica do ambiente externo.
Dourado tem como principal atividade econômica o turismo. Tudo isso culminou
em várias iniciativas independentes de desenvolvimento do

turismo.

Ou seja, é chegado o momento de integrar essas iniciativas e fazer com que o
turismo cresça de maneira adequada e sustentável, com a união de todos os
segmentos e aproveitamento de todos os estudos feitos anteriormente. Portanto,
essa é a proposta deste Plano, para que o turismo possa ser um importante
instrumento transformador da economia local.
A elaboração de um Plano Diretor de Turismo, como um estudo analítico do
cenário turístico de Dourado, tem como objetivo desenvolver e manter a
identidade local, determinando os objetivos, estratégias e ordenando as ações
que nortearão o desenvolvimento sustentável do turismo de Dourado.
METODOLOGIA
O processo de planejamento do Turismo de Dourado está sendo feito de forma
participativa. A condução está por conta de Proturis – Planejamento e
Publicidade Turística, especialista na área de turismo, mas contando com a
contribuição substancial da comunidade local. Ou seja, este plano é fruto de um
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esforço coletivo de busca, coleta, discussão e validação de informações, que
expressa a vontade do município em relação ao desenvolvimento da atividade
turística. As etapas de construção do Plano aconteceram conforme a metodologia
que segue:
Reuniões pontuais, in loco, com os elementos envolvidos no processo do Plano
Diretor de Desenvolvimento Turístico de Dourado, em quantidades suficientes
para elaboração final do Plano Diretor;
Visitas de campo para definir o diagnóstico e prognóstico do que já existe em
operação ou em funcionamento, para uma tomada de decisão a respeito;
Levantamento das potencialidades do Turismo Receptivo a serem incorporadas
ao Plano Diretor de Desenvolvimento Turístico;
Análise da documentação existente, referente ao Turismo e levantamento de
novas posturas para o Turismo receptivo;
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Encontros específicos com os membros do COMTUR, o Sr. Prefeito, comunidade
organizada, Câmara de Vereadores, empresários, Policia Militar e Civil, Escolas
e Cursos Técnicos, Imprensa e outros de interesse, visando colher os pontos de
vista e as possíveis e necessárias recomendações pontuais;
Encontros com os funcionários envolvidos indiretamente com o setor de Turismo;
O Plano Diretor de Desenvolvimento Turístico contemplará o seguinte conjunto
de etapas: Inventário da Oferta Turística, Diagnóstico, Prognóstico, Diretrizes,
Programas e Projetos de curto, médio e longo prazo;
Palestras de sensibilização sobre a importância do planejamento para o turismo;
Oficinas de Diagnóstico (levantamento de pontos fortes, fracos, oportunidades e
ameaças – Análise SWOT);
Oficina de Levantamento de Ações;

Reunião para validação do direcionamento e objetivos; Oficina de Priorização de
Ações.

O planejamento foi realizado de Maio a Agosto de 2017, pela empresa
Proturis – Planejamento e Publicidade Turística e também por meio de reuniões
e oficinas, contando com a presença de membros do grupo gestor do Plano,
COMTUR, bem como, pessoas interessadas do trade e da comunidade
Douradense. Destaca-se que o horizonte previsto para o planejamento será de
cinco anos, ou seja, de 2017 a 2022, o que restringe a inclusão de ações, visando
à aplicabilidade do mesmo no período previsto. Com todo o potencial turístico de
Dourado, o Plano Diretor de Turismo vem de encontro com as necessidades
atuais de uma cidade que deseja o turismo como sua principal economia.
CARACTERIZAÇÃO GERAL
DELIMITAÇÃO DE ÁREA
LOCALIZAÇÃO E LIMITES
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DOURADO, CENTRO GEOGRÁFICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
Dourado está localizado na Região Central do estado de São Paulo. É considerado
o Centro Turístico e Geográfico do Estado. Em sua área existe um obelisco alusivo
ao fato, que fez o município ser carinhosamente conhecido como ―Cidade Coração
Paulista‖.

Graças

a

essa

característica,

Dourado

apresenta

uma

certa

equidistância em relação a importantes municípios paulistas e até mesmo estados.
Por esse motivo, nenhuma cidade paulista apresenta distância superior a 431
quilômetros.
Estradas: Dourado é cortado pela Rodovia SP-215, totalmente asfaltada,
interligando-o aos grandes centros. Fica a 48 quilômetros da Rodovia Washington
Luiz. Além da SP-215, a cidade conta ainda com as seguintes estradas de categoria
inferior:
•

Dourado—Brotas: 28 quilômetros

•

Dourado—Trabijú (via Fazenda Estrela): 8 quilômetros, quatro dos quais

asfaltados
•

Dourado—Rio Jacaré-Pepira: 7 quilômetros

•

Dourado—Santa Clara—Trabijú: 14 quilômetros

Transporte Intermunicipal: São Carlos, Dourado, Jaú, Pederneiras, Bauru,
Campinas, São Paulo, Ribeirão Bonito, Bocaina e Boa Esperança do Sul.
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Estação Rodoviária: Rua Ceará S/N Tel: 3345 1101
DISTANCIA DE DOURADO PARA:
São Paulo (Capital)

275 km

Piracicaba

145 km

Araraquara

50 km

Ribeirão Preto

140 km

Bauru

90 km

Santos

335 km

Campinas
Jaú

183 km

São Carlos

48 km

38 km

São José do Rio Preto

219 km

Limeira

137 km

São José dos Campos

324 km

Marilia

191 Km

Sorocaba

240 km

Aniversário: 19 de maio
Santo Padroeiro: São João Batista
Latitude: ao sul 22º07’
Longitude: W.Gr 48º18’

Limites à Norte: Ribeirão Bonito e Trabijú
À Sul: Dois Córregos
À Leste: Brotas
À Oeste: Jaú, Bocaina e Boa Esperança do
Sul
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Área total: 205,8 quilômetros quadrados
Relevo: Montanhoso
Vegetação: Cerrado
Altitude: 699 metros do nível do mar
Temperatura e precipitação pluviométrica:

Mínima/Média - Máxima/Média JAN
18.1
29.2
FEV
18.3
29.2
MAR
17.5
29.0
ABR
15.0
27.5
MAI
12.3
25.6
JUN
10.9
24.6
JUL
10.3
24.8
AGO
11.7
27.0
SET
13.8
28.2
OUT
15.5
28.5
NOV
16.3
28.7
DEZ
17.5
28.6

Média
23.6
23.7
23.2
21.2
19.0
17.7
17.6
19.4
21.0
22.0
22.5
23.0

CHUVA
(mm)
Média
253.0
208.5
161.6
78.1
56.2
47.4
32.9
24.8
58.6
129.3
146.1
234.4

Ano
Min
Max

21.2
17.6
23.7

1430.9
24.8
253.0

MÊS

TEMPERATURA DO AR (C)

14.8
10.3
18.3

27.6
24.6
29.2

Economia: Agricultura, pecuária, avicultura e comércio
Características Edafoclimáticas: Dourado está localizado em uma zona de clima
quente, com temperaturas anuais médias em torno de 20 graus C. De acordo com
a carta de solos semi-detalhada da quadrícula de Brotas, os tipos de solos por
ordem de importância são: latossolo vermelho amarelo, latossolo vermelho escuro,
latossolo roxo, terra roxa estruturada, podzolizado vermelho e areias quartzozas
profundas.
Hidrografia: A hidrografia em Dourado é considera rica. Em suas divisas e em seu
interior são encontrados os seguintes recursos hidrográficos:
•
Rio Jacaré-Pepira, que desemboca no Rio Tietê
•
Ribeirão do Dourado
•
Ribeirão do Potreiro
•
Ribeirão Vermelho
•
Ribeirão Bebedouro
•
Córrego dos Melle, todos integrantes do Jacaré-Pepira
BACIA HIDROGRÁFICA TIETÊ JACARÉ
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A Bacia Hidrográfica Tietê Jacaré é composta por 34 municípios: Agudos,
Dourado,

Arealva,

Areiópolis,

Bariri, Barra Bonita, Bauru, Boa Esperança

do Sul, Bocaina, Boracéia, Borebi, Brotas, Dois Córregos, Dourado, Gavião
Peixoto, Iacanga, Ibaté, Ibitinga, Igaraçu do Tietê, Itaju, Itapuí, Itirapina, Jaú,
Lençóis Paulista, Macatuba, Essa bacia hidrográfica, localizada no centro do
estado de são Paulo (entre 49°32’ - 47°30’ longitude e 21°37’ - 22°51’ de latitude),
engloba três rios principais, o Rio tietê (em um total de 150 km da barragem de
Barra Bonita até a barragem da Ibitinga), o Rio Jacaré-Guaçu e o Rio Jacaré
Pepira. A essa unidade pertencem três reservatórios: Bariri, Ibitinga e Carlos
Botelho (Lobo/Broa). A área de drenagem da bacia é de 11.749 km2
O clima dessa unidade de gestão, pela classificação de Koppen, situa- se

entre clima tropical úmido (de outubro a março) e inverno seco (de abril a
setembro). O relevo é variável com o ponto máximo de altitude a 800 m na região
de são Carlos onde se encontram as numerosas nascentes que alimentam a bacia
hidrográfica. A unidade tietê/Jacaré está na depressão Periférica do estado de são
Paulo e onde se encontram os aquíferos Bauru/Serra Geral/Botucatu. Em sua
maioria, a bacia é formada por solos de areias quartzosas profundas a moderadas
e em menores quantidades ocorre latos solo roxo estrófico.
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VOCAÇÃO E IDENTIDADE TURÍSTICA DO MUNICÍPIO DE DOURADO
A demanda por Turismo apresenta uma especificidade própria, consoante de
diversas motivações, necessidades e preferências dos turistas pelo principal
produto permanente ou eventual, que imprime ao Núcleo Receptor, sua vocação
turística e seu consequente poder de atração, permitindo-lhe uma afluência
autodeterminada ou dirigida.

Turismo Histórico/Cultural: Oferecem o legado histórico do homem,
representado a partir do patrimônio e do acervo cultural. Dourado possui
arquitetura secular em inúmeros de seus imóveis.

Turismo Ecológico: Motivado pelo desejo de usufruir a natureza, observação de
aspectos cênicos do entorno com Cachoeiras, Rios, etc

17

Turismo Rural: Locais com Fazendas antigas e Hotéis Fazendas.

Turismo de Aventura: Motivados pela atração de conhecer lugares
desconhecidos e desejo de enfrentar situações inesperadas (caminhadas, esportes
radicais, bike, rapel, bóia-cross, etc).

Turismo Religioso: Atrai para a cidade centenas de fiéis de outras cidades, que
visitam Dourado para participar da tradicionalíssima missa apresentada pelo padre
José Antônio, que abençoa os fiéis com água e sal.
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ASPECTOS HISTÓRICOS E ADMINISTRAÇÃO GERAL
SÍMBOLOS
Bandeira e Brasão

Lei 279, de 7 de maio de 1980
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Dispõe sobre os Símbolos do Município de Dourado e dá outras
providências correlatas.
A Câmara Municipal de Dourado, estado de São Paulo, autoriza e eu
Lafaiete Lozano, prefeito do município, promulgo a seguinte lei:
Artigo 1º. – São Símbolos do Município de Dourado: 1 – O Brasão de Armas.
2 – A Bandeira Municipal.
Artigo 2º. – O Brasão de Armas do Município de Dourado, idealizado pelo
doutor Lauro Ribeiro Escobar, do Conselho Estadual de Honrarias e Mérito, assim
se descreve: escudo ibérico, de blau, com uma asa entre dois corações, tudo de
ouro e contra-chefe deste, endentado de quatro peças, carregado de uma faixeta
ondada do campo. O escudo é encimado de coroa mural de prata, de oito torres,
suas portas abertas de sable e tem como suportes adextra, um ramo de cafeeiro e
a sinistra, uma haste de cana de açúcar, ambos folhados e produzindo ao natural.
Listel de blau, com o topônimo ―Dourado‖ em letras de ouro.
Artigo 3º. – O Brasão de Armas ora instituído tem a seguinte
interpretação:

1 – O escudo ibérico era usado em Portugal à época do descobrimento do Brasil

e sua adoção evoca os primeiros colonizadores e desbravadores da nossa pátria.

2 – A cor azul do campo do escudo tem o significado heráldico de justiça,
formosura,

doçura,

nobreza,

vigilância,

serenidade,

constância,

firmeza

incorruptível, dignidade, zelo e lealdade, atributos de administradores e
munícipes, na constante busca do progresso do município.

3 – A asa é o timbre das Armas da Família Abreu, lembrando no Brasão de Armas
de Dourado a figura de José Modesto de Abreu, doador das terras onde se situa
o município. É a asa, emblema heráldico de solicitude, diligência e assiduidade.

4 – Os corações constituem símbolo de coragem, honra, afeição, amor,
sinceridade, liberalidade e caridade, referindo-se também ao cognome de
Dourado, ―Cidade Coração do Estado de São Paulo‖.

5 – O contra chefe (parte inferior do escudo) endentado (com o bordo em forma de
serra), lembra a Serra do Dourado, da qual, segundo alguns historiadores, adveio
o topônimo ―Dourado‖.

6 – O metal ouro, designa riqueza, esplendor, glória, nobreza, poder, força, fé,
prosperidade, soberania e mando, objetivo dos munícipes que, com irrestrita fé
no Criador, buscam para seu torrão natal a prosperidade e a glória.

7 – A faixeta ondada simboliza os cursos de água aludindo à riqueza hidrográfica
do município, em especial ao Rio Jacaré-Pipira, onde se encontra um recanto
turístico de grande beleza, que atrai numerosas pessoas nos fins de semana para
saudáveis momentos de lazer.

8 – A coroa mural é o símbolo da emancipação política e, de prata, com oito torres,
das quais unicamente cinco estão aparentadas, constitui a reservada às cidades.
As portas abertas de sable (preto) proclamam o caráter hospitaleiro do povo de
Dourado.
9– O ramo cafeeiro e a haste de cana-de-açúcar atestam a fertilidade das terras
generosas de Dourado, de que são importantes produtos e indicam as lides do
campo como o fator basco da economia municipal.

9 – No lstel o topônimo ―Dourado‖ identifica o município.
Artigo 4º. – A Bandeira de Dourado, assim se descreve: retangular, de azul,
com um triângulo de branco movente de tralha, carregado do Brasão de Armas a
que se refere o artigo 2º.
Artigo 5º. – Tem a Bandeira 14 M (quatorze módulos) de altura, por 20 M
(vinte módulos) de comprimento; o triângulo branco tem a base coincidente com
a tralha e 15 M (quinze módulos) de altura e o Brasão de Armas tem 6,5 M (seis
módulos e meio) de altura.
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Hino do Município
Lei 865, de 8 de maio de 1997
Dr. Ídio Carli, prefeito municipal de Dourado, no uso de suas atribuições
legais, faz saber que a Câmara Municipal aprovou e ele sanciona e promulga a
seguinte lei:
Artigo 1º. – Fica instituído o ― Hino do Município de Dourado‖, um de seus
insignes símbolos.
Poesia: Miltes Bueno Galassi
Música e Adaptação: Rodrigo Tadeu Belloti da Costa
Arranjos: Rodrigo Costa
Vocais: Beto Santos, Cidinha Costa e Rodrigo Costa

Quando em tempos distantes,
Em que os bravos Bandeirantes
Desvendavam os sertões...
Buscavam pedras preciosas.
Atrás de si uma clareira
Abertura na trilha aventureira,
Princípio de civilização:
Solicitar choupanas
levantadas,
Aos poucos eram habitadas
Surgindo a população!
Refrão
Se a vida e um régio presente,
Que o Senhor tão
generosamente Conceda a todos
os filhos seus Nossa querida
Dourado,
Nascer no teu solo
amado, Privilégio dado
por Deus!
Sem sentir foi crescendo...
O povo então foi
requerendo De um
padroeiro a proteção:
Veio São João Batista dos Dourados
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Mas o vizinho Bebedouro
Instava para si o logradouro
Foi lá que no início se
instalou
Pois o santo, conforme diz a
lenda
Por conta decide essa contenda.
Então padroeiro se tornou!
Refrão
Se a vida e um régio presente,
Que o Senhor tão
generosamente Conceda a todos
os filhos seus Nossa querida
Dourado,
Nascer no teu solo amado,
Privilégio dado por Deus!
Assim a cidade que cresceu E
tantas belezas recebeu, até
ferrovia que partiu...
Agora a lembrança permanece
Chegando o fim da jornada,
E a nossa missão já termina, enfim a hora de partir...
Deus conceda repouso neste abrigo
No chão amado tão amigo
Para sempre o seu calor sentir
Para sempre o seu calor sentir.
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HISTÓRICO
A FORMAÇÃO DE DOURADO

O surgimento de Dourado e de outros municípios do interior paulista foi
consequência de um movimento migratório surgido no início do século 19. À época,
o estado de Minas Gerais passava por uma forte crise econômica em decorrência do
declínio das minas de ouro. Paralelamente, muitas regiões do estado mineiro
também passavam por transformações econômicas marcantes, como a que deu
início à atividade pastoril. Esta, porém, exigia altos investimentos na aquisição de
terras para a criação do gado e do burro e o cenário contribuía para o início da
imigração: a imensa quantidade de famílias numerosas aliado ao inviável valor
cobrado pelas terras forçaram os povoados a buscar alternativas de trabalho e renda
para dar prosseguimento às suas famílias.
Muitas famílias mineiras das regiões Sul (Alfenas, Caldas, Campanha, Ouro Fino e
Pouso Alegre) e Central (Campo Belo, Formiga, Piuím e São Bento do Tamanduá)
decidiram partir para ―Boca do Sertão‖, como era conhecida na época a região de
Dourado, em busca de boas terras para criar e plantar. Antes de chegarem ao
destino, os migrantes passaram por grandes dificuldades durante o percurso. Eles
viajaram em carros de bois e em lombos de burros levando uma bagagem extensa:
familiares, criações e, em alguns casos, seus escravos. Como o percurso era longa,
a mudança era feita sempre em caravanas. Quem precisava de mais cuidado,

como os velhos e as crianças pequenas, por exemplo, gozavam o privilégio de
viajarem em jacás, colocados em cima dos burros.
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Em 1820, haviam dois trajetos mais conhecidos pelos migrantes. Um passava por
Casa Branca, Franca e Batatais, antes de chegar à vila de Dourado. No outro
percurso, as famílias passavam por Mogi-Mirim em direção a Itaqueri da Serra.
Basicamente, esse foi um dos movimentos que deram origem aos municípios do
interior paulista – em especial das regiões Norte e Central. Dourado, Itirapina (antiga
Itaqueri da Serra), Brotas, Jaú e Dois Córregos são alguns exemplos. De acordo com
relatos e registros históricos, o município de Brotas chamava mais a atenção dos
migrantes mineiros. Foi nesse período que surgiu uma capela na Serra de Itaqueri,
na região que pertencia Dourado, conhecida como Fazenda Velha‖. Foi nessa
localidade que começaram a se estabelecer as primeiras famílias mineiras.
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Mais adiante em outro local, conhecido como ―Serra do Dourado, foram chegando
migrantes que utilizaram uma estrada aberta pelos bandeirantes. Eles construíram
algumas choupanas, que deu origem a um pequeno burgo chamado Bebedouro.
As transações comerciais de terras, até meados do século 19, eram feitas
praticamente sem formalidades. O máximo que existia, nesses casos, era a
assinatura de uma Escritura particular. Foi então que em 1850, o governo estadual
criou uma lei que passou a obrigar os fazendeiros a regularizar suas propriedades
rurais. Todos os registros passaram a ser feitos pelos padres, em livros que ficavam
nas igrejas. O documento era nomeado de ―Registro Paroquial de Terras‖, um

importante material que passou a esclarecer a origem das propriedades particulares
das terras brasileiras.

Justamente no livro de número vinte, da Freguesia de Brotas, que está uma das
primeiras referências históricas feitas a Dourado. Lá, no registro número sessenta
do ano de 1856, feito em 5 de maio, há o registro de José Alves de Lima, natural de
São José das Formigas, hoje conhecida como Paraisópolis, Minas Gerais. Está
escrito no documento a seguinte referência―...no lugar denominado Dourado, que
havia por posse feita há 26 anos mais ou menos‖, por volta de 1830. Mais adiante,
no dia 27 de maio do mesmo ano, Antônio José Vieira registrava uma parte de terras
no valor de 285 mil réis e mais de oito alqueires de terras lavradias no local
denominado Sítio das Contendas, situadas no ―Bairro do Dourado‖ (folha cento e
doze, registro número duzentos e quinze). Ainda em maio de 1856, Maria Francisca
de Jesus, viúva de Joaquim Pereira de Araújo, também mineiro, registrava suas
terras no ― Sítio do Dourado‖, situado às margens do Rio Jacaré-Pepira. (folha
cento e um verso, registro número cento e noventa).
Com o passar do tempo, o povoado foi aumentando. Por volta de 1880, o
capitão José Modesto de Abreu, um dos mais antigos moradores do local, doou uma
gleba de terras incultas, situadas na ―Serra do Dourado‖, dando início à formação
do povoado local, que recebeu o nome de São João Batista de Dourados. À José
Modesto de Abreu, aliás, é creditada a fundação do que mais tarde seria o município
de Dourado, por ter construído um rancho em suas terras situadas justamente na
―Serra do Dourado‖, em torno do qual deu- se início ao povoado. São João
Batista dos Dourados crescia e, naturalmente, com o passar do tempo adquiriu
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justamente na ―Serra do Dourado‖, em torno do qual deu- se início ao povoado São
João Batista dos Dourados crescia e, naturalmente, com o passar do tempo adquiriu
supremacia em relação a Bebedouro, que se transformou, por sua vez, num bairro
da localidade principal.
Em 1876, por meio de uma lei provincial, o bairro ganhou uma cadeira de primeiras
letras. O que era uma pequena capela já se tornara em um capelão curado, onde
eram oficializados casamentos, batizado e até o sacramento dos moribundos.
Francisco Eleodoro dos Santos, Bento Luís de Souza, Francisco Antônio
Simões, José Alves de Lima, os irmãos Gomes de Freitas, e a família Correa dos Reis
ou Correa de Toledo foram considerados os primeiros povoadores.
As primeiras famílias que ali chegaram tinham plantação e criação
modestas, unicamente para o consumo. Criavam gado e porco e plantavam
basicamente milho, feijão, algodão e cana-de-açúcar.
As transformações da região foram impulsionadas pela introdução do café e também
pela abolição da escravatura. Várias fazendas surgiram no local e muitos imigrantes
italianos e espanhóis chegaram para substituir o trabalho escravo nas plantações.
Em 1876 o povoado tornou Curato e depois, em 1891, foi elevado à condição de
Distrito de Paz, quando passou a se denominado de Dourado. Apenas seis anos
depois, em 1897, em 19 de maio, o então distrito de Brotas recebeu o título de
município de Dourado.
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Nessa época (de 1891 a 1897) a agricultura já exercia papel determinante na vida
econômica do recém-criado município. Entretanto, em 1900 era inaugurada a
Companhia de Estrada de Ferro do Dourado (Douradense), com sede na cidade de
Dourado. A ferrovia teve seu apogeu concomitantemente à cultura de café, que
ocupava em 1920 uma área de 5.902 hectares, o equivalente a 27,7% do território
total, cujo cultivo era feito por 60% das propriedades de Dourado.
Atrelado ao sucesso do café, a Ferrovia Douradense integrava diversos municípios
aos grandes centros, como Santos e São Paulo, de forma a viabilizar as exportações
do café da região.
A Companhia de Estrada de Ferro do Dourado atendia às cidades de Ribeirão
Bonito, Boa Esperança do Sul, Bocaina, Bariri, Jaú, Borborema, Tabatinga, Gavião
Peixoto, Nova Europa, Ibitinga, Itápolis e Trabijú, dentre outras localidades,
ultrapassando a extensão de 300 quilômetros de trilhos.
De 1900 até 1930 Dourado viveu seu apogeu, chegando a possuir aproximadamente
18.000 habitantes, e exercia relativa influência nas cidades que integravam a sua
microrregião.

Com a crise de 1929, começou a redução das áreas de café do município, que à
época chegou a incrível marca de 60,3% do território de Dourado. As áreas foram
aos poucos substituídas pela cultura do algodão e milho. Na década de 60 a estrada
de ferro, já encampada pela Companhia Paulista de Estradas de Ferro, deixou de
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operar, transferindo de Dourado para outras cidades enorme contingente de
ferroviários, estimado em cerca de trezentos. Com esse fato, aliado à queda da
cultura do café, Dourado, que já apresentava dificuldades para se manter no mesmo
nível de desenvolvimento dos anos anteriores, sofre enorme impacto, que refletiu
intensamente na sua situação socioeconômica.
Mesmo com essas fortes transformações, Dourado, sempre conservou suas
características de pequena cidade do interior. A mistura de povos, mineiros e
europeus, criou um ambiente caseiro que rapidamente se adaptou ao fato de o
município ter diminuído seu número de habitantes praticamente ela metade. Hoje
vivem em Dourado aproximadamente nove mil pessoas.
ESTRADA DE FERRO DO DOURADO - "DOURADENSE"
Uma Passagem no Tempo - A História da Douradense.
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Estação da Cia Douradense em Dourado

Este ano a Douradense completaria 120 anos se o governador Laudo Natel,
em 1966, não tivesse assinado uma lei tirando-a do mapa do Estado de São Paulo.
Preocupada com a preservação da memória, a Prefeitura de Dourado transportou
para um galpão na cidade a locomotiva número um, que estava na fazenda
Angélica, onde eram mantidas as ferragens da máquina para evitar a ação do
tempo. Com essa iniciativa, organizou-se a preservação da
estrada de ferro que foi a vida de

memória

de

uma

Dourado.
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Oficinas da Cia Douradense

O desenvolvimento da malha ferroviária
do Estado de São Paulo é obra do
empenho dos seus próprios habitantes,
que

viam

em

seus

trilhos

a

oportunidade do progresso. A pequena
ferrovia, que recebeu o nome Estrada de
Ferro do Dourado do Vale, em função do
principal rio do seu trajeto, nasceu da
expansão das lavouras de café e outras
culturas que estavam distantes dos
trilhos da Cia Paulista de Estrada de
Ferro. A Douradense, como ficou conhecida, iniciou o projeto de construção em
agosto de 1899. Em outubro de 1900 foram abertos os primeiros dez
quilômetros até Ferraz Salles, partindo de Ribeirão Bonito onde, na época, era
a estação final da Cia Paulista. Por mais de seis décadas a Douradense
impulsionou a vida da cidade, tornando-se o centro de tudo o que acontecia,
contribuindo para a expansão das fazendas e dando vazão às mais diversas
culturas.
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O Fim
Puxada pela locomotiva preta, com a borda da chaminé em dourado, em
uma noite de julho de 1966, a última composição partiu com o maquinista, o
foguista, o guarda trem e alguns passageiros em sua viagem de volta. Nesta noite,
o chefe da estação José Antonio Oliveira César, conhecido como "seo" Ripa, hoje
com 92 anos, estava lá, sonhando com uma possível volta da Douradense. Entre
crianças que viviam brincando no pátio da estação, e casais apaixonados com os
olhos em lágrimas, a locomotiva soava o seu apito de
adeus. Após a saída,
exatamente a última,
"seo" Ripa trancou a
porta do escritório e
afastou- se de cabeça
baixa em direção à
sua casa. Celso Poli,
chefe de seção, companheiro de "seo" Ripa, hoje com 73 anos, recordou o dia mais
triste na história da Douradense. O caso, marcado na lembrança de toda a cidade
por longos anos, aconteceu em uma época de muita chuva na região. O córrego
que cruza o município de Boa Esperança do Sul transbordou e a locomotiva
tombou em meio as águas, matando o maquinista. O acidente aconteceu e logo
após, na tentativa de desobstruir o trecho, a locomotiva de socorro chegou e um
funcionário com um varão na mão, puxando as ferragens, não observou os cabos
de energia que existiam para a iluminação, acabou levando uma descarga elétrica
e também morreu eletrocutado.
"Eu era muito jovem na época e este fato incomum, pois os acidentes
ferroviários eram raros, deixou a cidade chocada" - disse. Em acidentes com duas
mortes e o ecoar do apito da última viagem foram os fatos mais tristes da época
da Douradense. "Agora, com a recuperação da primeira locomotiva, quem sabe a
população possa se interessar pela história da Douradense, e saber da
importância que teve para o desenvolvimento de toda a região. A Douradense
nunca devia ter morrido", finaliza Celso.
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FORMAÇÃO ADMINISTRATIVA
Distrito criado com a denominação de São João Batista de Dourados, pelo
decreto-lei estadual nº 122, de 19-01-1891, subordinado ao município de
Brotas.
Elevado à categoria de vila com a denominação

de São João Batista de

Dourados, pela lei estadual nº 502, de 19-05-1897, desmembrado do município

de

Dourados,

pela

lei

estadual

nº
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Construção da hoje Câmara Municipal de Dourado, por muito anos abrigou a sede da Prefeitura

de Brotas. Sede na vila de São João Batista de Dourado. Constituído do distrito
sede. Instalado em 12-10-1897. Elevado à condição de
denominação 1038,

cidade

com

a

de19-12-1906. Em divisão administrativa referente ao

ano de 1911, o município de Dourado (ex- São João Batista de Dourados), é
constituído do distrito sede. Assim permanecendo em divisões territoriais datadas
de 31-XII-1936 e 31-XII-1937.
Pelo decreto estadual nº 9775, de 30-11-1938, o município de Dourado
adquiriu parte do território do extinto distrito de Santa Clara, do município de
Ribeirão Bonito. No quadro fixado para vigorar no período de 1939-1943, o
município é constituído do distrito sede. Em divisão territorial datada de 1-VII1960, o município é constituído do distrito sede. Assim permanecendo em divisão
territorial datada de

2009.

Alteração toponímica distrital São João Batista de Dourados para
simplesmente Dourados, alterado pela lei estadual nº 1038, de 19-12-1906.

ORGANIZAÇÃO POLÍTICA E SOCIAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE DOURADO
Rua Dr. Marques Ferreira 591 Centro Cep: 13.590-000 Tel: 16 3345 9000
PREFEITO: Luiz Antônio Rogante Junior (2013–2020)
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CÂMARA MUNICIPAL
Praça Alfredo Araujo, 575 - Dourado – SP
CEP: 13590-000 // Fone/Fax: (16) 3345-1877 - Fone: (16) 3345-3535
VEREADORES 2016/2019
Braz Antônio Desajacomo; Silvio Aparecido Bergamasco, Marcelo Alcaide,
Ricardo Sergio Fattore, Osvaldo Roganti, Evandro Carmona Roberto, Airton
Bueno dos Santos Filho, Claudia P. Batista Romeiro e Danilo Rafael Inocente.

SETOR DE TURISMO
Departamento Municipal de Cultura e Turismo
Ana Maria Paloschi Marin,
Diretora de Departamento.
Departamento Telefone: (16) 3345.3237
Endereço: Rua Tiradentes, 424 - Centro - CEP 13.590-000

POSTO DE INFORMAÇÕES TURÍSTICAS – PIT
O Posto de Informações Turísticas – PIT localiza-se na Biblioteca Municipal,
mesmo local do Departamento Municipal de Cultura, Esportes e Turismo. Duas
funcionárias atendem os visitantes com informações precisas sobre o Turismo no
Município, e distribuem folders

ASPECTOS SOCIOECONÔMICOS
ASPECTOS SOCIAIS
População:
A evolução populacional de Dourado, porém, merece destaque. Relatos
históricos dão conta de que em 1920 sua população fora estimada em 18 mil
habitantes. Com a crise do café houve uma forte migração de moradores para
outras localidades. Em 1950, o número de moradores de Dourado havia caído
para 7.616 habitantes. A saída de pessoas que viviam na cidade continuou
alcançando seu menor nível em 1970, quando havia 5.634 habitantes.
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A partir de 1970, contudo, a linha de queda é revertida e ocorre o início
de um lento crescimento populacional em Dourado. Em 1991, por exemplo, a
cidade registrava 7.042 habitantes. No censo de 1996 esse número saltou para
8.374 e em 2000 para 8.603 moradores.

População estimada 2017 (IBGE):
8.909
Dados do censo de 2000
População Total: 8.606
Urbana: 7.839 - Rural: 767
Homens: 4.403
Mulheres: 4.203
Densidade demográfica (hab./km²): 41,78
Mortalidade infantil até 1 ano (por mil): 14,46
Expectativa de vida (anos): 71,99
Taxa de fecundidade (filhos por mulher): 2,63
Taxa de Alfabetização: 88,10%
Índice de Desenvolvimento Humano (IDH-M 2015): 0,780
IDH-M Renda: 0,704
IDH-M Longevidade: 0,783
IDH-M Educação: 0,854
IDHM 1991 0,544
IDHM 2000 0,658
IDHM 2010 0,738 (Fonte: IPEADATA)

GENTÍLICO: Douradense
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Informações Econômicas:
PIB per capita: R$ 20.233,66
Orçamento municipal: R$ 23.760.000,00
(2013) Número de empresas locais: 352
Trabalhadores assalariados: 1671
Principais atividades econômicas: Agricultura, Pecuária, Avicultura e
Comércio Índice de Desenvolvimento Urbano (IDH): 0,736 (2010)

Uso e Ocupação do Solo
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Fonte: Atlas Escolar – Histórico e Geográfico de Dourado.

Legislação e Instrumentos de Planejamento Municipal
Plano diretor - (Sim]
Legislação sobre zona e/ou área de interesse social (legislação específica, ano da
lei: 2006) - (Sim)
Legislação de perímetro urbano (legislação específica, ano da lei: 2009) - (Sim)

Legislação sobre parcelamento do solo (legisl. Espec., ano da lei: 2009) - (Sim)
Legislação sobre zoneamento ou uso e ocupação do solo – (Não)
Legislação sobre solo criado – (Não)
Legislação sobre Saneamento e Resíduos Sólidos - Lei 1.472/2014 – (Sim)
Legislação sobre contribuição de melhoria (legislação específica, ano da lei:
2003) – (Sim)
Legislação sobre operação urbana consorciada – (Não)
Legislação sobre estudo de impacto de vizinhança – (Não)
Código de obras (legislação específica, ano da lei: 2002) – (Sim) Fonte:
IBGE, Pesquisa de Informações Básicas Municipais - 2013
Instrumentos de Planejamento Municipal
Lei de Orçamento Anual - (Sim)
Lei Orgânica - (Sim)
Plano de Governo - (Sim)
Plano Plurianual de Investimentos; sim Lei de Diretrizes Orçamentárias - (Sim)
Incentivos: Incentivos Para Atração de Atividades Econômicas; Lei de Isenção
Tributária; (Sim)

LBM Tecnologia já em funcionamento, usando a lei de Isenção tributaria

Lei de Incentivo a Agricultores;
Lei de Incentivo a Associações Filantrópicas e Entidades Assistenciais; (Sim)
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Programa de Geração de Trabalho e Renda;
Programa ou Ação de Capacitação Profissional.
Outros Programas e Leis
Proteção Ambiental / Poluição;
Conselho Municipal Meio Ambiente – Condema; (Sim)
Programa Municipal para Abertura, Conservação e Manutenção das Estradas
Municipais e Proteção do Solo; (Sim)
Inclusão da Educação Ambiental nas escolas da Cidade;
Criação do Fundo de Defesa do Meio Ambiente;
Obrigatoriedade de inspeção veicular para Aferição de gases poluentes;
Calendário Oficial das datas comemorativas do dia do meio ambiente, dia da
água e dia do Índio;
Fomento a legalização de madeira legalizada;
Programa municipal de recuperação e manutenção dos recursos hídricos;
Lei de Parcelamento do Solo para fins urbanos;
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INFRAESTRUTURA BÁSICA
Estabelecimentos Industriais:
Fábricas de móveis artesanais: A fabricação de móveis artesanais
também é outro destaque. No passado, nos tempos áureos da ferrovia, havia
várias marcenarias na cidade que atuavam na fabricação de vagões. Com a
desativação do trem, a queda do café, os marceneiros passaram a fabricar
móveis.
Fornecimento de energia elétrica: Companhia Paulista de Força e Luz
Telefonia Fixa: Operadora Vivo, DDD 16.
Telefonia Celular/Operadoras: Claro, Vivo e Tim. DDD 16
Saneamento básico:

Sabesp
Dourado
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Água: 100% tratada pela SABESP, capitada do Aquífero Guarani,
Esgoto: 100% tratado pela SABESP,
Sabesp Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo.
População servida por coleta de lixo: 100%
Frequência da coleta: diária
Destino do lixo: valas com aterro
Vias públicas pavimentadas: 99%

ENERGIA ELÉTRICA E ILUMINAÇÃO PÚBLICA:
Porcentagem da população urbana e rural servida de energia elétrica: 100%
VEÍCULOS DE COMUNICAÇÃO:
FM 104,9 Mhz — Rádio Dourado FM (comunitária),
FM 93,3 Mhz — Rádio Educativa SDS FM.

SAÚDE:
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Hospital e Maternidade Dr. Idio Carli
Rua Barão do Rio Branco, 327 Centro.
Fone (16) 3345-1502
Leitos Hospitalares: 30
Pronto Socorro Dr. João Baptista de Oliveira Buzzá
Rua Barão do Rio Branco, 327.
Fone 192
Estabelecimentos de Saúde: 08 (05 públicos e 03 privados)

ENTIDADES BENEFICENTES:
Asilo São Vicente de Paula,
APAE (Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais)
Centro Juvenil São Domingos Sávio (capacita para o trabalho jovens e mantém
creche para crianças)
Asilo São Vicente de Paulo (Atende idosos carentes)
Clubes de Serviço: Rotary Clube
Clubes sociais:
Dourado Clube,
Uaru Clube
Centro de Lazer do Trabalhador
Segurança Publica
Delegacia de Polícia Civil. Rua José Modesto de Abreu, 190 Centro
Fone 16.3345-1153
Policia Militar. Rua Dr. Marques Ferreira, 288 Centro. Fone 190
EDUCAÇÃO:
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Informações sobre ensino Taxa de analfabetismo: 7,76%
População de 18 a 24 anos com Ensino Médio completo: 61,57%
Matriculas (2017):
Creche Escola: 109
Pré Escola: 198 (Municipal)
Ensino Fundamental: 729 (Municipal) / 159 (Estadual)
Ensino Médio: 302 (Estadual)
Fonte: Secretaria de Educação

INFRAESTRUTURA TURÍSTICA
MEIOS DE HOSPEDAGEM
HOTEIS E POUSADAS
Santa Clara Eco Resort:

Nome da Empresa: Estancia Santa Clara Ltda. CNPJ: 04.823.123/0001-83.
Tipo da Empresa: Resort. Telefone:(16) 3345-4004 / (16) 3413-3752.
Endereço: Faz Santa Clara - Km 197 Rod Sp 215, S/N, Rural, Cidade: Dourado.
CEP: 13590-000. Estado: SP. Site: www.santaclaraecoresort.com.br.
Total de UHS: 95 Total de Leitos: 340.
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Serviços e equipamentos: Todos os equipamentos de um Hotel 5 estrelas,
incluindo Tirolesa, Mini Golfe, Quadras esportivas, Pesca, Piscinas, etc. Valor
da

diária (2017): R$ 700,00 a R$ 2.000,00

Taxa

de

Ocupação: Baixa Temp.:60%

Alta Temp.: 100%

Origem dos Hóspedes: 1° São Paulo 2° Campinas 3° Ribeirão Preto
Perfil dos Hóspedes: Famílias e Casais
Número de Funcionários: 173; com Qualificação em Turismo: 02
Tipo de acomodações: Suítes

Imagens Santa Clara Eco Resort:
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Pousada Fazenda São Bento:

Nome da Empresa: Michael Peter Ludewigs. CNPJ: 22.886.738/0001-30. Tipo
da Empresa: Pousada Telefone: (16) 3345-1617 / (16) 3345-1978. Endereço:
Faz São Bento, S/N, Rod. Sp 215 Km 197; Zona Rural Dourado. CEP: 13590000 Estado: SP. Site: www.pousadafazendasaobento.com.br
Total de UHS: 10
Total de Leitos: 71.
Serviços e equipamentos: Ventilador, Tv, Internet
Valor da diária (2017): R$ 75,00 a R$ 380,00.
Taxa de Ocupação: Baixa Temporada.: 30% Alta Temporada: 90%
Origem dos Hóspedes: 1° São Paulo, 2° Ribeirão Preto, 3° Dourado.
Perfil dos Hóspedes: Famílias
Número de Funcionários: 09, com Qualificação em Turismo: 01.
Tipo de acomodações: Chalés
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Imagens Pousada Fazenda São Bento:
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Fazenda Bela Vista Echo-Ranch

Nome da Empresa: Rancho Bela Vista Ltda – ME CNPJ: 62.533.880/0001-19
Tipo da Empresa: Hotel Fazenda Telefone: (16) 3345 1108 (16) 3345 2027
Endereço: Rod. Dourado A Brotas, Sn, Km 4, 500 M, Fazenda Bela Vista
Cidade: Dourado. CEP:13590-000. Estado: SP.
Site: www.pousadafazendasaobento.com.br
Total de UHS: 21
Total de Leitos: 80
Serviços e equipamentos: Ar Cond., TV, Internet.
Valor da diária (2017: R$ 200,00 a R$ 480,00
Taxa de Ocupação: Baixa Temporada: 30% Alta Temporada: 100%
Origem dos Hóspedes: 1° São Paulo 2° Campinas 3° Araraquara
Perfil dos Hóspedes: Famílias
Número de Funcionários: 18
Tipo de acomodações: Chalés
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Imagens Fazenda Bela Vista Echo-Ranch

47

Santa Eliza Eco Resort

Nome da Empresa: Santa Eliza Eco Resort Ltda.CNPJ: 17.193.377/0001-07
Tipo da Empresa: Eco Resort Telefone: (16) 3344-1179
Endereço: Rod Luiz Augusto De Oliveira Km 187,5, S/N, Fazenda Santa Eliza,
Rural Cidade: Ribeirão Bonito

CEP: 13580-000

Estado: SP

Site: www.santaeliza.com.br
Total de UHS: 31
Total de Leitos: 86
Serviços e equipamentos: Tv, Ar cond., Frigobar, Quadrículos, Cavalos, Quadras
esportivas, Piscinas, aeródromo com pista pavimentada de 1.000 metros por 25
de largura, homologada pela ANAC, com balizamento noturno adicionado etc.
Valor da diária (2017): R$ 290,00 a R$ 380,00
Taxa de Ocupação: Baixa Temp.: 30% Alta Temp.: 50%
Origem dos Hóspedes: 1° São Paulo, 2 Campinas, 3° Bauru.
Perfil dos Hóspedes: Famílias
Número de Funcionários: 30, com Qualificação em Turismo: 02.
Tipo de acomodações: Suítes
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Imagens Santa Eliza Eco Resort
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Pousada da Eco

Nome

da

Empresa: Pousada

da Eco CNPJ: 10.406.323/0001-33

Tipo da Empresa: Pousada Telefone:(16) 3345.3770 (16) 3345.1273.
Endereço: Avenida da Saudade, 760, Jardim Paulista. Cidade: Dourado. CEP:
13590-000

Estado: SP

Total de UHS: 20
Total de Leitos: 52
Serviços e equipamentos: Ventilador, TV, Internet
Valor da diária (2017): R$ 55,00 a R$ 70,00.
Taxa de Ocupação: Baixa Temporada: 30% Alta Temporada: 80%
Origem dos Hóspedes: 1° Santa Catarina, 2° São Paulo, 3° Botucatu.
Perfil dos Hóspedes: Vendedores, Prestadores de serviço.
Número De Funcionários: 02
Tipo de acomodações: Chalés
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Hotel Recreio:
Nome da Empresa: Hotel Recreio Tipo da Empresa: Hotel Telefone: 3345 1344
Endereço: Rua Demétrio Calfat 560, Centro Cidade: Dourado CEP: 13590-000
Estado: SP
Total de UHS: 11
Total de Leitos: 25
Serviços e equipamentos: TV e Ventilador Valor da diária: R$ 50,00
Taxa de Ocupação: Baixa Temporada: 40%

Alta Temporada: 40%

Origem dos Hóspedes: Diversas
Perfil dos Hóspedes: Vendedores, Prestadores de serviço.
Número de Funcionários: 01
Tipo de acomodações: Suítes
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GRÁFICOS DOS HOTÉIS E POUSADAS DE DOURADO EM UHS E
NÚMERO DE LEITOS
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ALIMENTOS E BEBIDAS
Restaurantes Bares, Lanchonetes, Sorveterias e Supermercados:
Para a elaboração do inventário de serviços de alimentação, procurou-se
detectar os estabelecimentos de maior porte e aqueles que devido a
características como localização, categoria e diferencial pudessem de alguma
forma atender a demanda turística do município. Para criar uma amostra
variada de serviços, foram selecionados estabelecimentos de diversas categorias
tais como bares, sorveterias, pizzarias, restaurantes e lanchonetes.
Restaurantes/Pizzarias:
Restaurante e Eventos Chapéu de Palha
Endereço: Rod. Luiz Augusto de Oliveira, Telefone: (16) 3345 35 83
Cidade: Dourado Estado: SP CEP: 13.590-000
Restaurante e Pizzaria São João
Endereço: Rua Tiradentes S/N, Tel: (16) 3345 1412
Cidade: Dourado Estado: SP CEP: 13.590-000
Restaurante da Rose
Endereço: Av. da Saudade, 338, Tel: (016) 3345 1957
J. Primavera, Dourado – SP Cep 13590-000
Pizzarias: Pizzaria KiDelicia
Rua Angelo Mario Pescumo 75, Tel: (016) 3345 3469
J. Aeroporto Dourado SP Cep 13.590-000
Pizzaria Pasquale
Rua Francisco Borja Cardoso 680, Tel: (016) 3345 1526
Centro Dourado SP Cep 13.590-000
Pizzaria São Judas
Rua Paschoal Tavano 241, Tel: (016) 3345 34 26
J. Primavera Dourado SP Cep 13.590-000

98166 6126
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Bares/Lanchonetes/Sorveterias:
Pastelaria Nova Tradição
Rua Lisandro Fragalli S/N, Tel. (016) 98194 8599
J. Azaléas Dourado SP
Bar do Reginho
Rua dos Ferroviários,157, Tel: (016) 3345 1304
J. Paulista Dourado SP Cep 13.590-000
Bar da Emília
Rua Cel. Francisco Martins Bonilha, Tel: (016) 3345
1125 Centro Dourado SP Cep: 13.590-000
Sorveteria Oba Oba
Rua Demétrio Calfat 434 Tel: (16) 99641
8520 Centro Dourado SP Cep: 13.590-000
Palácio do Sorvete
Rua Dr. Marques Ferreira 401, Tel: (016) 3345
1232 Centro Dourado SP Cep 13.590-000
Sorveteria Avenida
Rua Elias Maluf 14, Tel: (016) 981763040
J. Primavera Dourado SP Cep 13.590-000

Supermercados:
Supermercado Tiba
Endereço: Rua Ciro Rezende 271, Tel. (016) 3345 3088
Centro - Dourado SP Cep 13.590-000
Casa de Carnes e Panificadora Rocha
Rua Rondônia 55, Tel: (16) 3345 1119 São José Dourado SP Cep: 13.590-000
Supermercado Dourado Serv
Rua Demétrio Calfat, 433 Tel: (16) 3345 3508 Centro Dourado SP
Cep: 13.590-000
Supermercado Araújo
Endereço: Av. da Saudade, 564, Tel: (016) 3345 2124
J. Primavera - Dourado SP
Quitanda, Panificadora e Supermercado do Juca
Rua Dr. Marques Ferreira, 486, Tel. (16) 3345 3466 Centro - Dourado SP
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SEVIÇOS BANCARIOS
Bancos
Santander
Rua 15 de Novembro, 297, Fone: (16) 3345 9200
Centro - Dourado, SP

CEP: 13590-000

Bradesco
Endereço: Rua Dr. Marques Ferreira 467 Tel: (016) 3345
3381 Centro - Dourado – SP

CEP: 13590-000

Banco Postal
Endereço: Av. da Saudade, 246, Dourado - SP, 13590-000
Telefone: (16) 3345-10
Imobiliárias:
Genarito Imóveis
Rua Dr. Marques Ferreira, 653, Tel: (16) 3345
1360 Dourado SP Cep 13.590-000
Ercilio Imóveis
Rua Cel. Francisco Bonilha 925, Tel: (016) 3345 3485 e 981428684
Centro Dourado SP Cep 13.590-000
Postos de gasolina:
Auto Posto Avenida
Av. da Saudade 870, Tel. (016) 3345 1347
J. Paulista Dourado SP Cep 13.590-000
Auto Posto São João
Rua Demétrio Calfat 533, Tel: (016) 3345
1133 Centro Dourado SP Cep 13.590-000
Auto Posto Nossa Senhora Aparecida
Rua Xv de Novembro, 400, Tel: (016) 3345 1935
Centro, Dourado, SP Cep 13.590-000
Farmácias
Farmácia Morauky
Rua dos Ferroviários 67, Tel: (016) 3345 1875
J. Paulista CEP 13590-000
Drogaria Santo Expedito
Rua Dr. Marques Ferreira 467 Tel: (016) 3345 3203, Centro Cep 13.590-000
Drogaria São Judas Tadeu
Rua XV de Novembro 401, Tel: (016) 3345 1652
Centro Cep 13.590-000
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Centro de Lazer do Trabalhador

Espaço público de encontro, recreação e divertimento da população, com
escolinhas de futsal e de vôlei, recreação e jogos cooperativos são alguns
exemplos de tudo que a população tem à sua disposição, gratuitamente e com
muita qualidade, sob a orientação de professores de Educação Física.
Tel: (016) 3345-3237
Endereço: Rua Ceara, S/N
Estádio Municipal Parque São Pedro
Espaço público onde se realiza eventos futebolísticos durante todo ano.
Conta com iluminação para eventos noturnos e Arquibancada coberta.
Endereço: Av. da Saudade S/N
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CALENDÁRIO DE EVENTOS:
Evento Semanal:

Toda quarta feira ás 14 horas acontece a Missa das Bênçãos onde os fiéis
são abençoados com água e sal pelo Padre José Antonio. Centenas de pessoas
se deslocam de vários pontos do estado para receberem uma graça.
Fevereiro
Carnaval Dourado Folia
O Carnaval de Dourado acontece no Centro
de Lazer do Trabalhador. São 04 noites e 02
matinés, arrastando milhares de foliões da
cidade e região.
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Abril
Circuito SESC de Artes

Maio
Aniversário da Cidade
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Cavalgada

Festa do Peão de Dourado

Junho
Festa de São João Batista

Festa tradicional que acontece todos os anos, em homenagem ao padroeiro da
cidade. São 05 finais de semana com barracas de comidas típicas, artesanatos e
shows musicais. Atrai público de toda região

Procissão, Festa de São João
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Shows musicais, atrações da Festa de São João/2017
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Bar da Festa de São João/2017

Julho:
Dourado Ciclo Pedal
O Ciclo Pedal Dourado é uma
competição

tradicional

do

calendário paulista de Mountain
Bike. Atrai mais de 100 ciclistas em
suas etapas.

Outubro
Festa de Nossa Senhora Aparecida
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Dezembro
Natal Luz de Dourado

ATRATIVOS NATURAIS
Turismo Ecológico
Pedra do Agnelli
Formação rochosa de aproximadamente 20 metros de altura, localizada
num ponto estratégico, sujeito a visitações e apreciação. Fica em propriedade
particular. No futuro poderá ser usada para Rappel.
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Cachoeiras:
Mais de 30 cachoeiras com diversão garantida, de vários níveis e
podendo ser feito rapel. No Santa Clara Eco Resort existem duas cachoeiras
muito bem cuidadas e de fácil acesso. A maioria delas fica em propriedade
particular.
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Na fazenda Santa Maria existe uma sequência de 6 Cachoeiras. Três são
de fácil acesso e as outras requerem um trabalho para exploração.
Propriedade particular.
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Rio Jacaré Pepira

Considerado um dos rios mais limpos do Estado de São Paulo, navegável
em quase toda sua extensão, podendo ser usado para a prática de Boia Cross,
Caiaque, e passeios com barco para apreciar a fauna e flora abundante com
centenas de espécies de pássaros, animais silvestres como macacos, seriemas,
lagartos, patos do mato, tucanos etc.
A bacia do Rio Jacaré-Pepira (jacaré esfolado na língua Tupi-guarani)
localiza-se no centro do Estado de São Paulo, pertence à bacia do Rio Paraná e
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ocupa uma área de 2,612 km2. O rio nasce no município de São Pedro, na Serra
de Itaqueri, a uma altitude de 960m sobre o nível do mar. O rio sofre uma única
interrupção no seu curso, o que ocorre após percurso de 16 km. Ao atingir a marca
de 800m (localidade do distrito do Patrimônio de São Sebastião da Serra), o rio
encontra-se artificialmente represado por uma barragem de 10 metros. Na sua
totalidade o rio tem aproximadamente 174 km de extensão.
De São Pedro, o Jacaré-Pepira passa por Brotas, segue por Jaú, Dourado,
Boa Esperança do Sul, Bocaina, Bariri e desemboca no rio Tietê próximo da
barragem de Ibitinga. É considerado um dos poucos rios ainda não poluídos no
Estado de São Paulo, com grande flora de matas nativas às suas margens e, ainda,
muitas espécies de peixes. O rio Jacaré fica a aproximadamente 9 km do centro de
Bocaina e 7 Km do centro de Dourado.
A barragem de Ibitinga, no Rio Tietê, indiretamente represa também no
trecho final do Rio Jacaré-Pepira. Algumas espécies de peixes coletados no Rio
Jacaré-Pepira: curimbatã, lambari, piava, tambiú, traira, tabaranas, bagres, entre
outros.
O Rio Jacaré-Pepira é também muito utilizado para a prática de esportes
náuticos e de aventura, sendo fator de desenvolvimento regional por seu enorme
potencial turístico. O rio é considerado um dos poucos do Estado livres de poluição.
A recuperação e preservação das matas ciliares faz com que seja uma reserva da
biodiversidade.
Fonte: Casa da Agricultura.
Departamento de Agricultura e Meio Ambiente.
Dourado (SP)
e-mail: agricultura@dourado.sp.gov.br

66

Mirante da Serra do Tais
É um local do qual se avista quase toda a região que é montanhosa, de
onde vislumbra-se um vale, todo verde, com fazendas, flora e fauna abundante.
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ATRATIVOS HISTÓRICOS E CULTURAIS:
Praça da Igreja Matriz:

A Praça da Matriz também é outro destaque que enriquece o visual da
cidade, oferecendo para os moradores e turistas lazer e bem-estar. Vale
conhecer o prédio da Igreja Matriz de São João Batista, construída no início do
século XX. Anos depois, a Igreja foi contemplada com a pintura a óleo que
ilustram a fé católica. A obra de arte, em estilo germânico, é assinada pelo
artista plástico Franciscus Pavlovic.
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EMEF Senador Carlos José Botelho:

Foi construída na Primeira República, período que vai desde a
Proclamação da República (novembro de 1889) até a Revolução de 1930. Em
linhas gerais, a arquitetura do prédio da EMEF Senador Carlos José Botelho: se
identifica com o ecletismo, corrente arquitetônica dominante no Brasil durante
a Primeira República. Pode também ter tido influência da arquitetura italiana,
já que muitos profissionais da construção daquela época eram italianos ou
descendentes de italianos. O prédio da EMEF Senador Carlos José Botelho foi
tombado pelo CONDEPHAAT porque possui valor cultural, histórico e
arquitetônico, tanto em nível municipal como estadual e faz parte do conjunto
de edificações escolares públicas construídas pelo Governo do Estado de São
Paulo entre 1890 e 1930. É testemunho da política pública educacional
implantada naquele momento, que reconheceu como inerente ao papel do
Estado prover as comunidades de ensino básico, dito primário, e de formar
professores bem preparados para tal função.
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Obelisco – Centro Geográfico do Estado de São Paulo
O Obelisco do Centro do Estado (ou Centro geométrico do Estado de São
Paulo) está localizado na confluência da rodovia Comandante João Ribeiro de
Barros (SP-255) com a Rodovia Luís Augusto de Oliveira (SP-215) no município
de Dourado. No local existe um obelisco que marca o ponto exato do centro
geométrico do Estado, ou centro geográfico como é mais conhecido.

A data da construção é indeterminada, mas p r es um e- s e q u e t en ha
s ido construído antes de 1967, pois foi encontrado um documento deste
mesmo ano sobre uma linha de ônibus da região que passava po r este
monumento. Além disso, existe um restaurante

próximo

chamado:

"Restaurante e Lanchonete Obelisco", que existe desde 1952, o que é um
indício de que o obelisco lá existia em 1952. O centro geográfico do estado de
São Paulo, conforme cálculos, fica a aproximadamente um

quilômetro

e

meio do obelisco, dentro de uma propriedade privada, o que leva a crer que o
obelisco foi construído nesse local por ser umaárea pública e de fácil acesso.
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Vila Santa Clara
A preservação da história de Dourado passa obrigatoriamente pela Vila
Santa Clara. Aberta em 1903, a estação de Santa Clara, em terras de um dos
diretores da ferrovia Douradense, era originalmente a terceira estação da linha
de bitola de 0,60 m da E. F. Dourado.
Somente em 15/11/1924 a linha
de Dourado a Trabiju teve a
bitola alargada para métrica, e, a
partir de então, para se chegar a
Santa

Clara

e

a

Dourado,

somente vindo de Trabiju, e
fazendo baldeação.
Abandonada, a Estação Santa Clara destoa das construções atuais da
Vila, que ganhou glamour especial por conta dos próprios moradores que
imbuídos de bom gosto e amor pela preservação, reformaram e construíram
residências sem que as mesmas perdessem os traços arquitetônicos do passado.
As novas residências
Foram todas construídas
aproveitando-se o máximo
de material existente da
época,

como

tijolos,

portões

telhas,
e

janelas. Visitando a Vila
Santa Clara, nos deixa a
nítida impressão que estamos em cidades as quais preservam a cultura
através de seus casarões.
O local é tranquilo e
aconchegante,

muito

verde e a fauna se faz
presente com muitos
pássaros,

e

animais

que rodeiam a

vila.

71

Parque Ecológico
O zoológico de Dourado, possui uma grande variedade de aves,
muito delas raras e em extinção. Podemos encontrar, faisão "dourado", faisão
"prateado", periquitos
de

vários

tucanos,

países,

pavões

e

galinhas, de diferentes
espécies, perus, gavião,
entre outros. No lago,
diversos habitantes se
relacionam,

como

patos, marrecos, gansos e até tartarugas da espécie "tigre d´água", junto aos
seus filhotes. Algumas espécies de
jabutis também são encontradas no
zoológico. O zoológico de Dourado fica
em frente ao terminal rodoviário, e é
um ótimo local de lazer para adultos e
crianças, que além dos animais podem
se

divertir

diversões

com
que

o
há

parquinho
no

de

local.
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Sitio Arqueológico (Fazenda Monte Alto)
Recentemente

após

muitos dias de chuva, notouse na parte baixa da Fazenda
de Café Monte Alto, algumas
peças

que

após

descobriu-se

estudos,

tratar

pedaços de utensílios

de
de

uma civilização que viveu a aproximadamente 12.500 anos na região. É
considerado o sitio mais antigo do Brasil. Hoje arqueólogos de vários países já
visitaram

o

local.

Esperam-se

grandes

descobertas

para

o futuro.
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Arquitetura
Uma cidade tranquila, o município impressiona pela imponência de seus
casarões construídos no final do século 19. Também chama a atenção a
paisagem da zona rural. Rodeada por vales e colinas e pelas florestas que
recheiam o relevo, resistindo à monocultura de tempo. As escolas,

por

exemplo, são prédios grandes, imponentes, com suas madeiras originais e a
forte influência da arquitetura francesa, o que faz as construções ficarem
charmosas e atraentes, mesmo depois de tanto tempo. Por toda a cidade, há
casarões dignos de foto. Mas há outro fator que o turista deve prestar atenção:
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o
O centro de Dourado. Praticamente todo o comércio ainda prefere manter a
fachada de suas construções com a arquitetura antiga e preservando a história.
Não há adaptações de marquises, toldos e qualquer outro tipo de interferência.

Antigas Fazendas de Café Século XIX
O Turismo de Dourado associado ao clima, com temperaturas anuais em
torno de 20º graus, mais as belezas naturais do cerrado e o relevo montanhoso,
com a presença dos rios Jacaré Pepira e Ribeirão Bebedouro são fortes atrativos
para os turistas que buscam tranquilidade e aventura. Existem centenárias
fazendas do ciclo do Café que com sua arquitetura antiga fazem Dourado ser
visitado o ano todo.
Fazenda Santa Maria

75

Fazenda São José

Fazenda Bela Vista

Fazenda Monte Alto
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Fazenda São Bento

TURISMO RELIGIOSO
Missa das Bênçãos

O Turismo Religioso também atrai para a cidade milhares de fiéis
mensalmente de toda região, que visitam Dourado para participar da tradicional
missa apresentada pelo padre José Antônio, ministrada no Centro Juvenil São
Domingos Sávio, que abençoa os fiéis com água e sal.
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Igrejas e Capelas
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PESQUISA DE DEMANDA E DE COMUNIDADE

Introdução:
As Pesquisas de Demanda e de Comunidade permitem que se demonstre
o perfil do Turista que visita o município e a opinião dos moradores em relação
ao turismo local.
As pesquisas são realizadas em campo, inventariando os visitantes e
moradores com perguntas pertinentes a um levantamento do perfil dos mesmos.
São realizadas com uma equipe de pesquisadores, geralmente estudantes de
turismo e com questões que possam demonstrar o real perfil dos entrevistados.
Questões como cidade de origem, sexo, idade, escolaridade, faixa salarial e
outras perguntas relativas ao município, tipo, onde viu informações, se
hospeda, dias de permanência, etc.
Na cidade de Dourado foram realizadas 03 pesquisas de Demanda, sendo
que duas foram de eventos, uma com hóspedes dos hotéis e pousadas e uma
Pesquisa de Comunidade.
As pesquisas de Demanda foram realizadas uma no evento Festa de Peão
de Dourado em Junho de 2017, uma de Turismo Religioso na Missa das
Bênçãos, evento que atrai cerca de 1.000 pessoas semanalmente e outra
deixada nos 06 hotéis da cidade durante os meses de Maio e Junho de 2017.
A pesquisa de Comunidade foi efetuada nos dias 01 e 02 de junho de
2017 nas ruas e avenidas de Dourado. Foram escolhidas aleatoriamente
pessoas que circulavam pelas ruas centrais e também funcionários do comercio
local. Foram aplicadas questões pessoais como idade, escolaridade, faixa
salarial, tempo de residência, e questões que demonstram a satisfação ou não
em relação ao turismo na cidade, como se o turista é bem-vindo, se traz
benefícios e orgulho a cidade, se a prefeitura deve investir no turismo, etc.
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PESQUISAS DE DEMANDA: 03
PESQUISA DE COMUNIDADE: dias 01/02 de Junho de 2017
Pesquisa de Demanda de Evento:
Festa do Peão de Dourado
Realizada entre os dias 01 a 04 de Junho de 2017
Aplicados 220 questionários
Gráficos da Pesquisa de Demanda - Festa do Peão de Dourado
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Pesquisa de Demanda de Turismo Religioso
Pesquisa realizada no dia 24 de Maio de 2017 na Missa das Bênçãos
Aplicados 145 questionários.
Gráficos de Pesquisa de Demanda – Turismo Religioso
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Pesquisa de Demanda – Hotéis e Pousadas
Aplicada durante o mês de Julho/2017 nos Hotéis e Pousadas de Dourado
125 Questionários
Gráficos de Pesquisa de Demanda – Hotéis e Pousadas
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PESQUISA DE COMUNIDADE
Aplicados 75 questionários
Gráficos de Pesquisa de Comunidade
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CONCLUSÕES:
PESQUISA

DE DEMANDA

E

DE

COMUNIDADE

Pesquisa de Demanda – Festa do Peão

Pela pesquisa consegue se perceber o público alvo que participa de
eventos. Em sua quase total maioria são de cidades da região que vem só para
usufruir do evento e depois já se deslocam para o seu domicílio.
Nesse caso da Festa do Peão a maioria tem entre 31 e 40 anos, quanto ao
sexo 50% de cada, 40% são casados e o ensino médio predomina quanto a
escolaridade.
A renda média da maioria é até 02 salários mínimos, sendo que a maioria
(38%) vem até 06 vezes ao ano para Dourado sendo que 67% permanecem
apenas um dia não se hospedando e 85% vem apenas para o evento.
Quanto ao atrativo preferido dos entrevistados, 24% preferem os shows
musicais, mas 25% não conhecem outros atrativos.
Dos pesquisados 85% ficou sabendo do evento por parentes ou amigos e
81% preferem os shows musicais talvez por não conhecerem outros atrativos da
cidade.
Dos entrevistados, 69% realizam suas refeições em bares e lanchonetes e
dizem que faltam ainda mais shows musicais, e a nota 8 é a preferida para
pontuar o evento e a cidade.
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Pesquisa de Demanda – Missa das Bênçãos
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Na pesquisa de Turismo Religioso os visitantes vem das cidades de
entorno, com algum destaque para Jaú e Bauru, inclusive cidades de outros
estados e predominância de pessoas do sexo masculino porém 56% dos
entrevistados tem mais de 50 anos, o que é comum para eventos religiosos.
Em sua maioria (60%) são casados, tem renda mensal de 3 a 5 salários
mínimos (65%) e escolaridade média do ensino médio completo.
A maioria dos visitantes vem para Dourado acima de 20 vezes ao ano e
em sua total maioria (98%) permanecem apenas um dia, não se hospedando e
viajam com seu próprio veículo sendo que o motivo da viagem é o evento
(missa).
Amigos ou parentes (85%) indicaram esse evento para os visitantes que
são atraídos pelo mesmo motivo e realizam suas refeições 77% em
restaurantes, bares e lanchonetes e pontuam o evento com média 10 (74%).

Pesquisa de Demanda – Hotéis e Pousadas
A pesquisa foi realizada com formulários entregues na recepção dos
hotéis e pousadas e ficaram durante 15 dias. Demonstraram que a diversidade
de motivos e de visitantes é
enorme, quando se trata de
Hotéis e Pousadas.
Quanto ao sexo fica
bem dividido masculino e
feminino, mas as cidades de
origem são as mais variadas
possíveis,

até

de

outros

estados. Quanto a idade dos
turistas, de 31 a 50 anos
somam 50% sendo que a
escolaridade predominante é a de curso superior (62%) e renda mensal acima
de 6 salários mínimos (53%) e o lazer com 55% é o principal motivo da viagem.
Dos visitantes 68% são casados, e 94% viajaram com veículo próprio,
64% vieram pela primeira vez, e 3 dias foi a maioria de dias em suas
permanências sendo que 40% acha boa a qualidade do atendimento.
Amigos ou parentes indicaram para a maioria dos hóspedes os Hotéis e
Pousadas, sendo que 83% realizam suas refeições no próprio local e deram a
nota 10 pela qualidade.
Pesquisa de Comunidade
Através da Pesquisa de Comunidade se tem o perfil do morador da
localidade pesquisada, mostrando sua opinião sobre o Turismo que promete
alavancar o município.
Em Dourado foram entrevistados praticamente o mesmo número de
homens e de mulheres, sendo que a idade dos mesmos foram quase na mesma
proporção e predominou o ensino médio na escolaridade. A renda mensal foi de
até 2 salários mínimos e na sua maioria são nascidos em Dourado (34%), sendo
que 93% não atua na área do Turismo e 91% das pessoas acham que o turismo
traz orgulho para sua cidade, 87% dizem que não traz degradação do ambiente, e
73% acha que o turismo torna a cidade mais interessante de se viver. Quanto a
trazer influência na qualidade de vida, 73% dizem que sim mas 84% acham que
não traz aumento no custo de vida e 87%
ambiente.

que não traz

degradação do meio
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Dos entrevistados 83%, acham que não aumenta a criminalidade nem

traz

perturbação da paz e 93% deles, consideram o turista bem vindo e que traz
benefícios a cidade, e que todos os moradores serão beneficiados pelo turismo e
que a Prefeitura deve investir sim no Turismo local.
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COMTUR
Foram realizadas reuniões para eleição do novo COMTUR de Dourado e
debates e opiniões sobre o turismo na cidade. Abaixo fotos e as leis do Comtur.
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LEI Nº. 1.586/2017
(De 24 de Fevereiro de 2017)
“DISPÕE SOBRE A CRIAÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE
TURISMO E DÁ PROVIDÊNCIAS”.
LUIZ ANTONIO ROGANTE JÚNIOR,
Prefeito
Municipal de Dourado, Estado de São
Paulo, no uso de suas atribuições legais,
faz saber que a Câmara Municipal aprovou
e ele sanciona e promulga a seguinte lei:
Artigo 1º. Fica criado o CMT-DOURADO - CONSELHO MUNICIPAL DE
TURISMO

DE DOURADO, que se constitui em órgão local na conjugação de

esforços entre o Poder Público e a Sociedade Civil, de caráter deliberativo e
consultivo para o assessoramento da municipalidade em questões referentes
ao desenvolvimento turístico da cidade de Dourado.
Parágrafo 1º. O Presidente será eleito na primeira reunião dos anos pares.
Parágrafo 2º. O Secretário Executivo será designado pelo presidente eleito,
bem como o Secretário Adjunto quando houver necessidade de tal cargo.
Parágrafo 3º. As Entidades da iniciativa privada acolhidas nesta Lei indicarão
os seus representantes, titular e suplente, que tomarão assento no Conselho
com mandato de dois anos, podendo ser reconduzidos por suas Entidades.
Parágrafo 4º. Na ausência de Entidades específicas para os segmentos, as
pessoas que os representem poderão ser indicadas por profissionais da
respectiva área ou, então, pelo CMT- DOURADO, desde que haja aprovação de
dois terços dos seus membros, podendo ser reconduzidas por quem os tenham
indicado.
Parágrafo 5º. As pessoas de reconhecido saber em suas especialidades e
aquelas que, de forma patente, possam vir a contribuir com os interesses
turísticos da cidade poderão ser indicadas pelo CMT-DOURADO para um
mandato de dois anos, com a aprovação de dois terços dos seus membros e,
também, poderão ser reconduzidas pelo CMT-DOURADO.
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Parágrafo 6º. Os representantes do poder público municipal, titulares e
suplentes, que não poderão ser em número superior a um terço do CMTDOURADO, serão indicados pelo Prefeito e terão mandato até o último dia dos
anos pares;
Parágrafo 7º. Para todos os casos dos parágrafos 3, 4, 5 e 6 do presente artigo,
após o vencimento dos seus mandatos, os membros permanecerão em seus
postos com direito a voz e voto enquanto não forem entregues à Presidência do
CMT-DOURADO os ofícios com as novas indicações.
Parágrafo 8º. As indicações citadas nos parágrafos 3, 4 e 5 deste artigo poderão
ser feitas em datas diferentes, em razão das eleições em diferentes datas nas
Entidades e, portanto, com diferentes datas para o vencimento dos seus
mandatos, datas que serão controladas pelo Secretário Executivo.
Artigo 2º . O CMT-DOURADO fica assim constituído por:
I) Um representante titular do Departamento Municipal de Turismo ou o seu

equivalente e um suplente;
II) Três representantes titulares e um suplente indicados pelo poder publico;
III) Dois representantes titulares e um suplente indicados pelos

Estabelecimentos do Ramo de Alimentação;
IV) Dois representantes titulares e um suplente indicados pelos

Estabelecimentos do Ramo de Hospedagem;
V) Um representante titular e um suplente indicados pelos Estabelecimentos

de Associações de Artesões ou equivalentes;
VI) Um representante titular e um suplente indicados pelos Estabelecimentos

do Ramo de Transporte Turísticos;
VII) Um representante titular e um suplente indicados pelos Organizadores e

Promotores de Eventos;
VIII) Um representante titular e um suplente indicados pela Associação

Comercial e Industrial,
IX) Um representante titular e um suplente indicados pelo Rotary Club;

Artigo 3º . Compete ao CMT-DOURADO e aos seus membros:
I) Avaliar, opinar e propor sobre:
a) Política Municipal de Turismo;
b) Diretrizes Básicas observadas na citada Política;
c) Planos anuais ou tri anuais que visem o desenvolvimento e a expansão do

Turismo no Município;
d) Instrumentos de estímulo ao desenvolvimento turístico;
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e) Assuntos atinentes ao turismo que lhe forem submetidos.
II) Inventariar, diagnosticar e manter atualizado o cadastro de informações de

interesse turístico do Município e orientar a melhor divulgação do que estiver
adequadamente disponível;
III) Programar e executar debates sobre os temas de interesse turístico para a

cidade e região, assegurando a participação popular;
IV) Manter intercâmbio com as diversas Entidades de Turismo do Município ou

fora dele, sejam ou não oficiais, para um maior aproveitamento do potencial
local;
V) Propor resoluções, instruções regulamentares ou atos necessários ao pleno

exercício de suas funções, bem como modificações ou supressões de exigências
administrativas ou regulamentares que dificultem as atividades de turismo em
seus diversos segmentos;
f) Propor programas e projetos nos segmentos do Turismo visando incrementar

o fluxo de turistas e de eventos para a Cidade;
g) Propor diretrizes de implementação do Turismo através de órgãos municipais

e os serviços prestados pela iniciativa privada com o objetivo de prover a
infraestrutura local adequada à implementação do Turismo em todos os seus
segmentos;
h) Promover e divulgar as atividades ligadas ao Turismo do Município

participando de feiras, exposições e eventos, bem como apoiar a Prefeitura na
realização de feiras, congressos, seminários, eventos e outros, projetados para
a própria cidade;
i) Propor formas de captação de recursos para o desenvolvimento do Turismo

no Município, emitindo parecer relativo a financiamento de iniciativas, planos,
programas e projetos que visem o desenvolvimento da Indústria Turística em
geral;
j) Colaborar com a Prefeitura e seus Departamentos nos assuntos pertinentes,

sempre que solicitado;
k) Formar Grupos de Trabalho para desenvolver estudos em assuntos

específicos, com prazo para a conclusão dos trabalhos e apresentação de
relatório ao plenário;
l) Sugerir medidas ou atos regulamentares referentes à exploração de serviços

turísticos no Município;
m) Sugerir a celebração de convênios com Entidades, Municípios, Estados ou

União, e opinar sobre os mesmos quando for solicitado;
n) Indicar, quando solicitado, representantes para integrarem delegações do
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Município a congressos, convenções, reuniões ou quaisquer acontecimentos
que ofereçam interesse à Política Municipal de Turismo;
o) Elaborar e propor sua implantação ao poder executivo o Calendário Turístico

do Município;
p) Monitorar o crescimento do Turismo no Município, propondo medidas que

atendam à sua capacidade turística;
q) Analisar reclamações e sugestões encaminhadas por turistas e propor

medidas pertinentes à melhoria da prestação dos serviços turísticos locais;
r) Conceder homenagens às pessoas e instituições com relevantes serviços

prestados na área de turismo;
s) Eleger, entre os seus pares, o seu Presidente em votação secreta na

primeira reunião de ano ímpar;
t) Organizar e manter o seu Regimento Interno.

Artigo 4º. Compete ao Presidente do CMT-DOURADO:
a) Representar o CMT-DOURADO em suas relações com terceiros;
b) Dar posse aos seus membros;
c) Definir a pauta, abrir, orientar e encerrar as reuniões;
d) Acatar a decisão da maioria sobre a frequência das reuniões;
e) Indicar o Secretário Executivo e, quando necessário, o Secretário Adjunto;
f) Cumprir as determinações soberanas do plenário, oficiando os destinatários

e prestando contas da sua Agenda na reunião seguinte;
g) Cumprir e fazer cumprir esta Lei, bem como o Regimento Interno a ser

aprovado por dois terços dos seus membros;
h) Proferir o voto de desempate.

Artigo 5º . Compete ao Secretário Executivo:
a) Auxiliar o Presidente na definição das pautas;
b) Elaborar e distribuir a Ata das reuniões;
c) Organizar o arquivo e o controle dos assuntos pendentes, gerindo a

Secretaria e o Expediente;
d) Controlar o vencimento dos mandatos dos membros do CMT-DOURADO;
e) Prover todas as necessidades burocráticas;
f) Substituir o Presidente nas suas ausências.

Artigo 6 º . Compete aos membros do CMT-DOURADO:
a) Comparecer às reuniões quando convocados;
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b) Em votação pessoal e secreta, eleger o Presidente do Conselho Municipal de

Turismo;
c) Levantar ou relatar assuntos de interesse turístico;
d) Opinar sobre assuntos referentes ao desenvolvimento turístico do Município

ou da Região;
e) Não permitir que sejam levantados problemas políticos partidários;
f) Constituir os Grupos de Trabalho para tarefas específicas, podendo contar

com assessoramento técnico especializado se necessário;
g) Cumprir esta Lei, cumprir o Regimento Interno e as decisões soberanas do

CMT- DOURADO.
h) Convocar, mediante assinatura de vinte por cento dos seus membros,

assembleia extraordinária para exame ou destituição de membro, inclusive o
presidente, quando este Estatuto ou o Regimento Interno forem afetados.
i) Votar nas decisões do CMT-DOURADO.

Artigo 7 º . O CMT-DOURADO reunir-se-á em sessão ordinária uma vez por
mês perante a maioria de seus membros, ou com qualquer quórum trinta
minutos após a hora marcada, podendo realizar reuniões extraordinárias ou
especiais em qualquer data e em qualquer local.
Parágrafo 1º: As decisões do CMT-DOURADO serão tomadas por maioria
simples de votos, exceto quando se tratar de alteração do Regimento Interno,
caso em que serão necessários os votos da maioria absoluta de seus membros
ou, ainda, nos casos previstos nos Parágrafos 4º e 5º do Artigo 1º e do Artigo
12º.
Parágrafo 2º: Quando das reuniões, serão convocados os titulares e, também,
os suplentes.
Parágrafo 3º: Os suplentes terão direito à voz mesmo quando da presença dos
titulares, e, direito à voz e voto quando da ausência daquele.
Artigo 8º . Perderá a representação o Órgão, Entidade ou membro que faltar a
3 (três) reuniões ordinárias consecutivas ou a 6 (seis) alternadas durante o
ano.
Parágrafo Único: Em casos especiais, e por encaminhamento de dez por cento
dos seus membros, o CMT-DOURADO poderá deliberar, caso a caso, a
reinclusão de membros eliminados, mediante a aprovação em votação pessoal
e secreta e por maioria absoluta.
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Artigo 9º . Por falta de decoro ou por outra atitude condenável, o CMTDOURADO poderá expulsar o membro infrator, em votação secreta e por
maioria absoluta, sem prejuízo da sua Entidade ou categoria que, assim, deverá
iniciar a indicação de novo nome para a substituição no tempo remanescente
do anterior.
Artigo 10º. As sessões do CMT-DOURADO serão devidamente divulgadas com
a necessária antecedência, inclusive na imprensa local, e abertas ao público
que queira assisti-las.
Artigo 11º. O CMT-DOURADO poderá ter convidados especiais, sem direito a
voto, com a frequência que for desejável, sejam personalidades ou entidades,
desde que devidamente aprovado por maioria absoluta dos seus membros.
Artigo 12º. O CMT-DOURADO poderá prestar homenagens a personalidades
ou entidades, desde que a proposta seja aprovada, em votação secreta, por dois
terços de seus membros ativos.
Artigo 13º. A Prefeitura Municipal cederá local e espaço para a realização das
reuniões do CMT-DOURADO, bem como cederá um ou mais funcionários e os
materiais necessários que garantam o bom desempenho das referidas reuniões.
Artigo 14º. As funções dos membros do CMT-DOURADO não serão
remuneradas.
Artigo 15º. Os conselheiros indicados no primeiro ano de vigência dessa lei
completarão seus mandatos no dia 31 de Dezembro de 2019;
Parágrafo 1º. A primeira reunião do CMT-DOURADO será presidida pelo
Diretor do Departamento de Turismo ou seu equivalente, que abrira a reunião
e colocara em votação a escolha do presidente que será eleito pelos seus pares,
tomando posse em seguida;
Parágrafo 2º. O Presidente do CMT-DOURADO eleito pelos seus pares terá
findo seu mandato no dia 31 de dezembro de 2019.
Artigo 16º. Os casos omissos serão resolvidos pela Presidência, ―ad referendum‖
do Conselho.
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Artigo 17º. Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as
disposições em contrário.
Prefeitura Municipal de Dourado, 24 de
Fevereiro de 2017.
LUIZ ANTÔNIO ROGANTE JÚNIOR
Prefeito Municipal
Registrado, publicado e afixado nesta data no local
de costume.
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DIAGNÓSTICO ANÁLISE SWOT:

Pontos Positivos:
01-

Localização estratégica no coração do estado de São Paulo;

02-

Ótimas estradas e boa sinalização das vias de acesso;

03-

Água e Esgoto 100% tratados;

04-

Grande diversidade de trilhas e rotas na região para prática de Enduro,

Rally e Bike Cross;
05-

Município situado sobre o aquífero Guarani;

06-

Unidades Básicas de Saúde em vários bairros da cidade;

07-

Meios de comunicação que incluem Jornal Regional e Rádio;

08-

Alta taxa de ocupação de alguns hotéis durante toda a semana;

09-

Seis hotéis com localizações privilegiadas e estratégicas;

10-

Equipamentos adequados a cada valor de diária;

11-

Alguns hotéis com acessibilidade;

12-

São 188 UHS e 639 leitos;

13-

Vários eventos culturais durante todo o ano.

14-

Prédios históricos e centenários com arquitetura clássica.

15-

Hotéis de fazenda com restaurantes;

16-

Associação de Artesanato.

17-

Eventos religiosos que atraem milhares de pessoas;

18-

Várias Cachoeiras, Corredeiras e Quedas d’água na região;

19-

Parque ecológico com muitos animais, alguns em extinção;
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20- O Rio Jacaré Pepira é navegável com inúmeras
exploração.

possibilidades de

Pontos Negativos:
01-

Falta de diversidade nos estilos de restaurantes e bares;

02-

Carência na qualificação da mão de obra para atuar no

receptivo

turístico local;
03-

Falta de comprometimento do setor privado;

04-

Turismo de Eventos que não geram pernoite;

05-

Fraca divulgação dos atrativos existentes;

06-

Ausência de posto de informação turística aos finais de semana;

07-

Alguns atrativos sem estrutura de acessibilidade.

08-

Ausência de um Roteiro envolvendo Turismo Rural, de Aventura

e

Ecológico;
09-

Casa do Artesão quase sempre fechada;

10-

Ausência de roteiros organizados que incluam transporte, alimentação e

visitação aos atrativos.
11-

A maioria dos atrativos naturais encontram-se em propriedade particular;

12-

Carência de um roteiro ou mapa com a localização dos atrativos;

13-

Inexistência de infraestrutura básica nas cachoeiras;

14-

Inexistência de sinalização nas trilhas.

Oportunidades
01-

Proximidade de grandes centros emissores (São Carlos, Bauru,

Jaú, Araraquara, etc.);
02-

Expansão na demanda turística para a região
(Brotas);
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34-

Prosperidade na qualidade da saúde;
Possibilidade de receber grandes grupos para competição, turismo e

eventos;

5-

Disponibilidade variada de valores nas diárias;

6-

Diversificação e potencialidade no calendário e nos estilos de eventos;

7-

Diversidade de prédios seculares;

8-

Possibilidade de programas de capacitação de Turismo Rural;

9-

Expansão de Festas Populares;

10-

Propostas para desenvolvimento de Roteiros de Turismo Rural;

11-

Potencialidade nas paisagens rurais da região.

12-

Possibilidade de ampliação de jogos e campeonatos nos estádios e

ginásios (Futebol, Volêy, Basquete, etc.);

13-

Proposta para desenvolvimento de um roteiro religioso no município

com visitação as igrejas;

14-

Proposta para um calendário único com todas as festas religiosas.

15-

- Crescente demanda por Ecoturismo;

16-

Proximidade de inúmeras cachoeiras;

17-

Programa de criação de roteiro ecológico;

18-

Programa de educação ambiental e conscientização ecológica;

19-

Disponibilidade de locais para Rapel, caminhadas e estudos ecológicos.

20- Possibilidade de boia Cross e canoagem no Rio Jacaré Pepira.
21-

Expansão da demanda por Esporte de Aventura;

22-

Proximidade das trilhas e rotas na região;

23-

Ampliação da divulgação das trilhas na região atraindo adeptos;
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24-

Possibilidade de roteiro e competições de Rally, Enduro e Bike Cross

Nas trilhas
Ameaças:

01-

Perda de visitantes devido à falta de divulgação do município no

cenário turístico estadual;

02- Ausência de divulgação turística deixa de atrair grupos voltados
a
Ecologia, Turismo Rural e de Aventura.

Perda de hóspedes nos finais de semana por falta de eventos com mais
de um dia de duração.
Possibilidade do visitante não encontrar os atrativos por falta de placas
e/ou informações.
Possibilidade do turista se hospedar em outra cidade (Brotas) com mais

opções de turismo por desconhecimento das existentes;
Possibilidade de poluição e excesso de lixo nos atrativos naturais;

07-

Ausência de um plano de proteção ambiental pode comprometer os

atrativos naturais (Cachoeiras e Rios);
Cachoeiras podem não ser visitadas por falta de informação
e
sinalização.

08-

09-

A participação nas trilhas e rotas poderia ser maior se houvesse

uma sinalização adequada.
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Planejamento Estratégico para o Município de Dourado
Introdução
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Baseando-se nas estratégias obtidas através da técnica SWOT, pode se
estabelecer as macro estratégias para o desenvolvimento turístico municipal,
servindo de base para que se definisse as diretrizes de estruturação, para as quais
foram sugeridos programas e projetos que possam contribuir para fomentar a
atividade turística na cidade.
PROGRAMAS:
Os programas são estabelecidos com base nas diretrizes e de acordo com as
necessidades prioritárias para o desenvolvimento do Turismo no município. Suas
responsabilidades de implementação podem ser de iniciativa pública, iniciativa
privada ou mista.
Através desses programas, se estabelecem os projetos pelos quais se atinge as
metas estabelecidas para a estruturação da atividade no município.

DIRETRIZES ESTRATÉGICAS PARA O PLANO DE AÇÕES:
Quarenta diretrizes para curto, médio e longo prazo

Fortalecer a imagem da cidade no cenário do turismo regional e nacional

1-

mediante divulgação em TVs, Outdoors, programas, Internet, etc.;

2-

Trabalhar a identidade turística da cidade frente a comunidade;

3-

Reestruturar a sinalização turística do município e das rodovias;

4-

Criar um site de Turismo na Internet;

5-

Desenvolver um Programa de Sensibilização da Comunidade sobre a

importância da atividade turística para o desenvolvimento do município;
Desenvolver

6-

um programa para monitoramento e

sistematização

periódica da demanda turística mantendo-o sempre atualizado;
Promover uma maior integração entre os agentes do trade turístico com

7-

reuniões, debates e parcerias;

8-

Criar Portal nas entradas da cidade;

9-

Desenvolver ferramentas de orientação turística (Programa em celular com

coordenadas geográficas);

10-

Criar murais informativos para divulgação dos eventos culturais nas escolas;

11-

Criar City Tour na cidade com visitação aos pontos turísticos;

12-

Incentivar criação de agencia de turismo receptiva;

13 -

Reforçar a segurança nos atrativos nos finais de semana e feriados;

14 - Desenvolver políticas públicas específicas para o setor turístico;
15 - Realizar um plano de marketing e ações estratégicas voltadas para o Turismo;
16 -Implantar cursos de capacitação constante dos diversos setores da cadeia
produtiva do turismo (Recepcionista, Garçom, Cozinheiro, etc.) em parceria com
Sesc, Senac, Sebrae, etc;
17 -Promover uma forma de comunicação entre os donos de restaurantes a partir
do calendário de eventos;
18 -Promover encontros e reuniões entre os empresários do setor turístico
(hotéis, restaurantes, agências) para discussão e uma maior participação;
19 -Propor realizar o Programa Bem Receber Dourado com toda a comunidade e
funcionários das empresas ligadas ao comércio e turismo local;
20 - Estruturar eventos como produtos turísticos;
21

- Criar lembranças e souvenires com a logomarca de Dourado;
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22 -Realizar estudo para inserir o nome de Dourado nas peças de artesanato;
23 - Incluir no calendário de eventos Festa das Nações, com levantamento das
famílias e suas origens;
24 - Criar um roteiro Histórico e Cultural com visitas aos prédios históricos e
antigas fazendas de Dourado;
25

- Propor uma mudança de local do PIT para funcionamento mais efetivo;

26 - Criar um programa de educação cultural para escolas utilizando a
conscientização para a valorização da história (concurso de redações,cartilhas,
fotografia, gibis, etc.);
27-

Proporcionar a Integração da comunidade com a história do município,

criando programas de revitalização do patrimônio histórico / cultural de Dourado;
28-

Criar ferramentas como cartilhas, folders explicativos, palestras e concursos

de redação para a comunidade se integrar e valorizar o patrimônio histórico e
cultural da cidade;
29-

Criar um roteiro turístico religioso, com visitas ás igrejas, capelas e praças

da cidade antes ou após a Missa das Bênçãos;
30-

Integrar todas as festas de santos padroeiros em um calendário de eventos

religiosos;
31-

Criar folders, panfletos e folheteria com imagens e informações dos atrativos

religiosos da cidade.
32-

Realizar os diagnósticos dos potenciais atrativos (Cachoeiras, Parque

Ecológico, antigas fazendas) e propor o desenvolvimento de produtos junto aos
parceiros com os proprietários;
33-

Criar um Roteiro das Cachoeiras com mapa que incluí fotos e localização;

34-

Desenvolver um programa de educação ambiental junto à secretária de Meio

Ambiente;
35-

Fazer manutenção periódica nas vias de acesso aos atrativos naturais;

36-

Elaborar e implementar programa de educação ambiental para moradores,

proprietários rurais, visitantes e escolas, junto a Secretária de Meio Ambiente;
37-

Desenvolver um Roteiro Ecológico com educação ambiental, incluindo o

turismo, os cuidados com os resíduos, mata ciliar e proteção das

nascentes,

integrando outros roteiros, por exemplo, o de aventura;
38-

Criar um mapa que incorpore trilhas, rotas, atrativos e restaurantes;

39-

Desenvolver um programa de turismo de aventura (Rapel, Cross, Trekking,

Off road, Bike) em parceira com empresas organizadoras;
40-

Realizar reuniões com os organizadores de eventos de aventura e propor a

criação de um programa onde deverá incluir os eventos com competições;
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PROJETOS

01- Projeto Identidade Visual
Objetivo:
Criação de uma logomarca que represente a identidade turística do município de
Dourado.
Justificativa:
A criação de uma logomarca é de fundamental importância no processo de
divulgação e determinação da imagem que o turismo terá perante seu público alvo.
Uma logomarca específica para a área de turismo tem um caráter associativo, o que
torna sua visualização instantaneamente relacionada ao município e a seus
atrativos. Sem esta relação, a destinação turística perde o apelo que a imagem tem
frente ao turista, e não fixa sua marca no mercado de destinações turísticas.
Fases de implantação:
Poderia ser elaborado um concurso entre as escolas e a comunidade para eleger a
logomarca que represente melhor Dourado. A logomarca será utilizada em
materiais de divulgação dos atrativos turísticos de Dourado.
Deve ser clara e de fácil identificação;
Deve representar graficamente o foco principal do turismo em Dourado; Usar as
cores da cidade;
Pode conter uma frase (slogan) a ser criada pelo fornecedor (opcional).
Aprovação da logomarca:
Após a criação, o fornecedor irá apresentar o trabalho desenvolvido. Este deve ser
analisado quanto à criatividade, clareza e identificação com a cidade. Constatandose que todos os objetivos foram atingidos, o trabalho pode ser aprovado.
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Utilização da logomarca:
A arte-final do trabalho deve ser resguardada pela Secretaria de Turismo da cidade.
Só deve ser utilizada sob autorização da mesma secretaria, após análise do material
a ser vinculada e dos motivos para a vinculação.
Os materiais que devem conter a logomarca são: folhetos e banners de divulgação
do turismo da cidade; anúncios em mídia impressa e televisiva; outros impressos
analisados e aprovados pela Secretaria de Turismo do Município.
Recursos Humanos ou Financeiros:
Os recursos humanos são plenamente satisfatórios, pois é um projeto quase que
totalmente feito pelo fornecedor. Os recursos financeiros devem ser apresentados
ao fornecedor, que será sugerido neste projeto, com base em uma baixa
disponibilidade de verba.
Responsabilidade pela articulação: Comtur e Prefeitura de Dourado.
Prazo: Curto, até 01 ano.
Prioridade: Alta.
2 - Projeto Guia Turístico de Dourado Objetivo:
Disponibilizar para os visitantes um guia em que se possam visualizar todas as
atrações, hotéis, pousadas, restaurantes e comercio em geral.
Justificativa:
O turismo de Dourado é carente de material gráfico para ser entregue ao turista
quando de sua visita a cidade. O turista chegando ao PIT (Posto de Informação
Turística) recebe gratuitamente um guia turístico (e comercial) contendo as
principais informações dos atrativos, hotéis e restaurantes da cidade.
Implantação:
Será necessário primeiramente aprovação pela Prefeitura e COMTUR. Na sequência
contatar uma empresa para produzir o design do guia com orçamentos da arte e do
valor da gráfica. Após aprovação da arte e dos valores, a execução do material. Em
seguida serão distribuídos em comércios, restaurantes e hotéis, bem
como no PIT local.
Pode-se também, conseguir patrocinadores, como os hotéis, e restaurantes,
principais interessados na divulgação de seus estabelecimentos. O guia será
ilustrado com fotos, com telefones úteis, endereços e localização dos atrativos num
mapa.
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Órgão responsável pela implantação: Comtur e Prefeitura Municipal.
Prazo: Curto, até 01 ano.
Prioridade: Alta.
3 - Projeto Site de Turismo Dourado Objetivo:
Divulgar na Internet, notícias, lugares, hotéis, restaurantes, roteiros e vídeos num
site exclusivo para o Turismo de DOURADO.
Justificativa:
O Turismo em DOURADO está crescendo e tende a ser maior ainda. Mas é baixa
as divulgações nas ações que visam arrebanhar mais turistas para o município.
Com um site de informação sobre o turismo da cidade esse problema seria
otimizado, e ficaria muito mais fácil conhecer as belezas e os atrativos do município.
Implantação:
Contrata-se uma empresa em Design Gráfico e Sites para elaboração da página por
meio de licitação. Seriam adicionados fotos, vídeos, roteiros, mapas e informações
necessária à pesquisas sobre o município, colaborando em muito na divulgação da
cidade. Um site nos dias de hoje é fonte inesgotável de informações para quem viaja
e quer conhecer primeiro virtualmente seu destino.
Órgão responsável pela implantação: Comtur e Prefeitura Municipal.
Prazo: Curto prazo, dois anos.
Prioridade: Alta.
4 - Projeto Divulgação - Plano de Marketing Objetivo:
Produção e distribuição de material de divulgação turística da cidade e sua
distribuição.
Justificativa:
O material promocional de Dourado necessita de uma atualização, de forma a
apresentar a cidade concisa e clara, destacando características diferenciais da
localidade, e despertando, assim, o interesse do turista em visita-la.
Sua distribuição deve ser direcionada, abrangendo os principais municípios
emissores de turistas, objetivando a contínua disponibilidade de informações
essenciais ao turista ao longo de sua estada na cidade, incluindo um roteiro dos
eventos que acontecem na cidade, incluindo as Festas Populares e Religiosas dos
bairros.
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Descrição:
Contratação do Fornecedor:
Para a elaboração de um material promocional de qualidade, é necessária a
contratação de uma empresa de criação publicitária. O representante da cidade
deve apresentar ao fornecedor os interesses envolvidos, acompanhando o processo
de criação.
Material Promocional Geral - Folder
Criação de folder apresentando os principais pontos turísticos da cidade, mapa de
localização de Dourado dentro do estado de São Paulo, fotografias (uma para capa
e uma para cada atrativo apresentado) e um texto bastante objetivo apresentando
brevemente a cidade, incluindo o calendário de eventos unificado com todos os
eventos e festas que acontecem durante o ano.
É importante que este material apresente os atrativos naturais e culturais da
cidade, porém, preferencialmente, e até mencionar estabelecimentos privados,
como restaurantes e hotéis específicos.
Sugere-se que o folder seja de duas dobras e em quatro cores, e que não contenha
um grande número de fotografias, já que isso torna confusa a visualização do
material e dificulta sua leitura.
Este material deve ser distribuído em Dourado e nas principais cidades emissoras
de turistas.
Material Promocional Específico – Guia Turístico de bolso
Disponibilizar para os visitantes um guia em que se possam visualizar todas os
atrativos, hotéis, restaurantes e serviços em geral. Estariam inseridos também
roteiros de visitação, por exemplo, Roteiro de Cachoeiras, Religioso, etc.
É necessário produzir um material gráfico específico aos turistas quando de suas
visitas à cidade. O turista chegando ao PIT (Posto de Atendimento ao Turista) recebe
gratuitamente um guia turístico (e comercial) contendo as principais informações
dos atrativos, hotéis e restaurantes da cidade incluindo o Calendário de Eventos.
Será necessária primeiramente a aprovação do projeto. Na sequência contatar uma
empresa para produzir o design do guia com orçamentos da arte e do valor da
gráfica. Após aprovação da arte e dos valores, o material é encaminhado para a
gráfica. Em seguida serão distribuídos em comércios, restaurantes e hotéis, bem
como no PIT local.
O guia será ilustrado com fotos, com telefones úteis, endereços e localização dos
atrativos. Devem constar também, para cada item mencionado, seu respectivo
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endereço, telefone e horário de funcionamento. Deve haver ainda um mapa, com o
nome das ruas e a localização aproximada dos principais atrativos turísticos desse
destino. Este guia deve ser distribuído juntamente ao Material Promocional Geral,
porém apenas dentro da cidade de Dourado.
Deverão ser elaborados também Guias com Roteiros Turísticos do Turismo
Religioso, Turismo Rural, Turismo Histórico e Cultural e Turismo de Aventura, com
a inserção do Calendário de eventos, hotéis, restaurantes, taxis, hospitais, e demais
serviços necessários ao turista.
Material Promocional Digital – Vídeo Institucional
Será necessária a contratação de empresa especializada em filmagens e elaborada
um roteiro focando nos principais atrativos da cidade com locução e finalização
com possíveis legendas em inglês. Filmagens com histórico e localização dos
principais atrativos, locais para visitação na cidade, monumentos, eventos, etc.
Após finalização, será inserido no site de turismo da cidade, sites de turismo da
Secretaria do estado, site da prefeitura e poderá também ser inserido em DVDs
incluindo fotos e histórico da cidade para distribuição.
Confecção do Material:
Após a elaboração do material promocional, há o processo de confecção. A empresa
de criação publicitária contratada pode ser a responsável por este processo ou
indicar uma gráfica competente para a realização desta parte do trabalho.
Distribuição do Material:
Após a criação e confecção do material promocional, deve haver sua distribuição
em Dourado, em locais específicos como pontos turísticos mais visitados, hotéis,
pousadas, restaurantes, postos de gasolina, e em eventos locais ao longo do ano.
Em relação às principais cidades emissoras de turistas, a distribuição do material
pode ser feita nos eventos de maior público dessas cidades.
Recursos Humanos e Financeiros:
Os recursos humanos para a criação e confecção do material serão fornecidos pela
empresa publicitária contratada. Deve haver uma pessoa encarregada do
Departamento de Turismo para o acompanhamento do projeto.
Apenas na fase de Distribuição do Material serão necessários recursos humanos
fornecidos pela Prefeitura de Dourado. O volume de pessoas trabalhando nesta fase
depende do número de eventos a serem cobertos pela distribuição e do número de
participantes nesses eventos, tanto de Dourado como das cidades próximas. Em
geral, uma equipe de oito pessoas é suficiente para a realização do trabalho de
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panfletagem em eventos. Em relação ao Material Promocional Específico, que deve
ser distribuído apenas dentro da cidade, deve haver uma pessoa responsável pela
manutenção de sua distribuição nos diversos estabelecimentos de Dourado
garantindo a disponibilidade contínua desse material ao turista.
Podem ser realizadas parcerias com empresas privadas, visando um auxílio
financeiro em troca de publicidade através da inserção da logomarca dessas
empresas no material promocional.
Sugestão de Fornecedores:
Preferencialmente,

a

empresa

contratada para

a

elaboração do material

promocional impresso deve ser a mesma daquela responsável pela criação da
logomarca da cidade, proporcionando assim uma homogeneidade na criação da
identidade visual da cidade.
Plano de Marketing:
Através de uma agencia especializada, serão coletados os resultados do
Diagnóstico, através da Análise SWOT, definição de público alvo, região ou regiões
a serem atingidas com a distribuição de material gráfico, Internet, etc.
Deverão ser definidos os objetivos e metas que se quer atingir dentro desse plano.
Após essas etapas serão elaboradas as estratégias a ser aplicada a distribuição dos
materiais para Internet, agências de turismo, revistas, jornais, mala direta,
outdoor, e demais veículos de comunicação.
Responsabilidade pela Articulação: Comtur e Prefeitura Municipal.
Prazo: Curto até 01 ano.
Prioridade: Alta.
5 - Projeto Implantação de Posto de Informações Turísticas Objetivo:
Oferecer ao turista e aos visitantes informações básicas e necessárias sobre o
Município e os serviços relacionados ao turismo;
Justificativa:
Atualmente o Município tem seu PIT na Casa da Cultura da cidade com informações
e funcionários capacitados para oferecer informações, então se faz necessário a
implantação do projeto de criação de Posto um de Informações Turísticas (PIT) em
um local estratégico para um receptivo adequado aos turistas que transitam na
cidade e hoje não encontram tal serviço.
Implantação:
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O Posto de Informação Turística será implantado em área central da cidade;
Salienta-se que com a criação deste PIT, os turistas terão orientações adequadas
sobre transporte, hospedagem, alimentação, estabelecimentos habilitados

para

recebê-los em caso de necessidades especiais ou língua estrangeira, além de
serviços médicos, opções de entretenimento, pontos turísticos e eventos oferecidos
pelo núcleo receptor.
Órgão responsável pela implantação: Comtur e Prefeitura Municipal.
Prazo: Curto, até 02 anos.
Prioridade: Alta.
6 - Projeto de Sinalização Turística
Objetivo:
Melhorar a sinalização da infraestrutura turística no município através de
instrumentos como placas e banners;
Identificar os atrativos naturais, culturais e equipamentos turísticos como
restaurantes, bares, hotéis, lanchonetes, aeroportos e outros.
Orientar o turista e trazer maior comodidade e segurança.
Justificativa:
Facilitar a movimentação dos fluxos turísticos assim como localizar atrativos e
equipamentos em instrumentos que representem um diferencial para o município
em curtíssimo prazo, com a criação de dispositivos que se tornem característicos
de Dourado. Podem-se utilizar exemplos de identificação inspirados em parques,
shoppings e outras áreas voltadas para o lazer.
Descrição:
O projeto abrange as seguintes ações:
1ª Fase: Organizar um trabalho conjunto entre a equipe de Marketing e a Secretaria
de Obras, da Comtur e Prefeitura Municipal. Mapeamento dos locais a serem
colocadas as placas e banners de acordo com o fluxo de pessoas. Sugestões de
locais para colocação das placas, a princípio: vias de acesso à cidade, nas principais
ruas do centro, próximo a equipamentos turísticos como o terminal rodoviário e
ainda em praças públicas. De acordo com observações e análise da eficiência dos
dispositivos devem-se implantar outros em locais a serem especificados de acordo
com o surgimento de tais necessidades.
2ª Fase: Formulação, desenvolvimento e fabricação de dispositivos junto a
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empresas do ramo de comunicação. Os projetos de criação de identidade visual
para as placas podem ser solicitados a universidades ou agências de design,
escritórios

de

arquitetura

ou

ateliês

de

artes

plásticas.

Verificar

se

o

desenvolvimento dos dispositivos está de acordo com as especificações propostas
pelos projetos voltados para a criação de um sistema de identidade visual do
município.
3ª Fase: Colocação dos dispositivos nos locais pré-determinados pelos funcionários
da Secretaria de Obras da Prefeitura.
4ª Fase: Pesquisa e análise constante da eficiência de tais dispositivos, sua
facilidade de compreensão por parte dos visitantes e regular manutenção das
placas, como o corte da grama ao redor das placas, limpeza de dispositivos
pichados, sujos, quebrados, troca de dispositivos antigos, etc.
Implantação:
A implantação do projeto pode ser feita através de funcionários da Prefeitura que
atuem na Secretaria de Obras sob a supervisão da comissão de Turismo ou
Marketing, ou outro órgão responsável. A colocação das placas e banners seguirá o
mapeamento dos pontos de maior fluxo de turistas e de locais de interesse turístico,
sendo necessária a atualização e manutenção dos materiais em períodos
regulares a serem definidos (a cada 6 meses, 1 ano, etc.).
Recursos Financeiros:
Os projetos de identificação visual podem ser solicitados a empresas competentes
que poderão somar a seu trabalho de criação, o custo com a fabricação dos
dispositivos, facilitando e agilizando o projeto. Ou ainda, a Prefeitura Municipal
pode estabelecer uma parceria com Universidades

públicas e privadas

estabelecendo um acordo que cumpra as metas e objetivos traçados, trazendo para
o

município

os

projetos

de

dispositivos

e

oferecendo

às

Universidades

possibilidades de vivências práticas, cobrindo alguns custos de operacionalização.
Responsabilidade pela Articulação: Comtur e Prefeitura Municipal.
Prazo: Curto, até 02 anos.
Prioridade: Alta.
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7 - Projeto Marketing Interno
(Conscientização e Sensibilização Comunitária).
Objetivo:
Alcançar os moradores da cidade com informações próprias do município sobre
turismo, roteiros, atrativos, sensibilizando a comunidade e tornando-a mais
consciente, e receptiva frente aos turistas e visitantes.
Justificativa:
Recentes pesquisas demonstraram que um terço da população

não sabe que

Dourado recebe uma média de 150.000 visitantes durante o ano. Um Marketing
Interno e campanhas de conscientização e sensibilização com seus moradores
seriam bem relevantes mostrando que o município já é uma cidade turística com
05 tipos distintos de Turismo.
Implantação:
Serão necessários cursos, seminários, palestras e propagandas dentro da própria
cidade referentes a receptividade e conhecimento do potencial turístico da cidade.
Seria criada à campanha ―Conheça Dourado‖. Com folders, outdoors, carro de som,
rádio, cartazes etc., numa campanha que trará ao morador uma consciência
turística.
Órgão responsável pela implantação: Comtur e Prefeitura Municipal.
Prazo: Até 02 anos.
Prioridade: Alta.
8 - Projeto – Capacitação de Profissionais de Turismo Objetivo:
Capacitar

empresários,

administradores

e

comunidade

interessados

em

empreender atividades turísticas; capacitar funcionários e pessoas que trabalham
em áreas operacionais das atividades de turismo/hotelaria.
Justificativa:
O fato de Dourado se transformar num Município de Interesse Turístico (MIT), fazse necessário uma capacitação para os atores envolvidos no trade tais como
garçons, recepcionistas, camareiras, guias de turismo, taxistas etc.
O contexto atual de desenvolvimento do setor de turismo e das atividades a ele
relacionado direciona-se para interesses econômicos e sociais de desenvolvimento
do local ou da região. Tal atividade, entretanto, exige a profissionalização das
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pessoas envolvidas.
O turismo, quando demonstrada sua vocação em potencial ao município, provocará
o envolvimento de praticamente todos os moradores, seja ele um profissional da
área, ou simplesmente um cidadão comum.
Em relação a esse segundo grupo da população, exige-se projetos específicos de
Sensibilização e conscientização, demonstrando-lhes o que é a atividade turística,
a preocupação com a hospitalidade e os benefícios que lhe podem trazer.
Já a Capacitação para as pessoas que já atuam com a atividade turística exigirá
outras abordagens, que ampliem a profissionalização dessas pessoas que
trabalharão diretamente com os turistas, nas diversas tarefas existentes: garçons,
recepcionistas, camareiras, guias de turismo, taxistas etc. Aproveitando que o
turismo no Município ainda é incipiente, o treinamento e capacitação dos
profissionais se tornam ainda mais necessários para a evolução da atividade.
Descrição:
O Projeto de capacitação da mão de obra turística deverá envolver convênio com o
Sebrae, com instituições de ensino da região e empresariado local. Capacitação
administrativa a empreendedores e administradores de instalações turísticas.
Prospecção de clientes, administração de empresas turísticas, finanças, recursos
humanos, noções básicas de turismo. Capacitação operacional de funcionários e
mão de obra técnica das atividades turísticas. Atendimento ao cliente, qualidade de
serviços e cursos técnicos, como preparatório para cozinheiro, garçons, camareiras,
recepcionistas etc.
Ações práticas:
Formalizar convênios, que ofertem Cursos Técnicos de Turismo e Hotelaria. Tal
convênio viabilizaria preços mais acessíveis àqueles que almejam enriquecer sua
formação profissional. A Prefeitura também deverá fornecer transporte público aos
participantes até as cidades onde os cursos estão localizados.
Providenciar junto ao Sebrae a realização de cursos de gerenciamento empresarial,
além da inscrição ao Programa Sebrae Turismo SP, que oferece consultoria, cursos,
bolsa de Investimentos turísticos, desenvolve eventos e viabiliza a participação de
empresários em eventos de terceiros.
Órgão responsável pela implantação: Comtur e Prefeitura Municipal.
Prazo: Curto, até 02 anos.
Prioridade: Alta.
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9 - Projeto Programa de Educação Ambiental
Objetivo:
Promover ações no sentido de minimizar os problemas identificados, com pesquisas
e debates realizados em escolas, aulas práticas no próprio meio, servindo como
modelo de comportamento comprometido com a sustentabilidade socioambiental.
Justificativa:
Dourado tem uma visitação constante e efetiva em Turismo Ecológico e de
Aventura. Esses locais de visitação devem ser protegidos contra qualquer tipo de
degradação, através de ações de proteção ao meio ambiente com práticas
educativas em Educação Ambiental.
Implantação:
O objetivo central seria de uma Pesquisa Aplicada, do tipo Pesquisa- Ação,
nosnichos explorados tipo cachoeiras, bosques e matas da região. Seriam aulas
teóricas e práticas nas escolas de ensino fundamental, médio e superior. As
atividades de pesquisa serviriam de embasamento e direcionamento das ações
extensivas como Questionários, aplicados junto aos professores, a fim de identificar
estas dificuldades e também um registro fotográfico. As ações consistem também
em realização de Seminários Temáticos Interdisciplinares e Oficinas, visando parte
da capacitação dos professores para a promoção da Educação Ambiental nas
atividades educativas cotidianas; tais como arborização das escolas e ruas.
Órgão responsável pela implantação: Comtur e Prefeitura Municipal.
Prazo: Médio prazo, de 02 a 05 anos. Prioridade: Média.
10 - Projeto Festa das Nações
Objetivo:
Resgatar a tradição de evento que homenageia a diversidade da origem de seus
moradores, homenageando seus países e transformando isso numa festa de
gastronomia, música e danças.
Justificativa:
Devido ao grande número de imigrantes que colonizaram Dourado

desde sua

fundação, nada mais justo que homenagear as diversas colônias que habitam o
município com uma grande festa, que passaria para seu calendário de eventos.
Implantação:
Seriam convidadas as colônias que pertencem à cidade, entidades beneficentes,
associações, restaurantes da cidade e comércios de alimentos e bebidas para
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participarem. Seria escolhido um local que possa receber barracas, exposição de
artesanato, danças e grupos musicais. No total 03 dias de festas, com muita dança,
música e comida de vários países.
Órgão responsável pela

implantação: Comtur,

Prefeitura

Municipal

e

entidades beneficentes do município.
Prazo: Médio, de 02 a 05 anos.
Prioridade: Média.
11 - Projeto – Festival Gastronômico de Dourado
Objetivo:
Estimular a culinária, gerando postos de trabalho, qualificando mão de obra e
estimulando o crescimento econômico da cidade.
Justificativa:
O Festival Gastronômico de Dourado será um concurso de gastronomia, baseado
no famoso festival Comida de Boteco, e criado para promover a gastronomia local
através de um festival de renome atraindo visitantes e também a congraçamento
entre os restaurantes, bares e lanchonetes que ofertam produtos e serviços em
condições de competir entre si, conforme regulamento do projeto.com a própria
comunidade.
Implantação:
Circuitos que variam de uma a duas semanas, envolvendo os restaurantes, bares
e lanchonetes da cidade, que concorrem ao título de melhor comida da cidade, de
acordo com os quesitos do regulamento. O público e o júri especializado avaliam
de zero a dez os pratos, a bebida mais gelada, o atendimento, a higiene e o melhor
ambiente.
Poderia ser realizada na própria praça com barracas, e teria uma programação
reunindo os estabelecimentos participantes com a exploração dos pratos do evento
e bebidas exclusivas do patrocinador.
Órgão responsável pela

implantação: Comtur,

Sindicato dos Hotéis e restaurantes.
Prazo: Médio de 02 a 05 anos.
Prioridade: Média.

Prefeitura

Municipal

e
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12 - Projeto Disciplina de Turismo no Ensino Básico Objetivo:
Objetivo:
Demonstrar à relevância do turismo e conscientizar a população do potencial
turístico do Município, desenvolvendo e consolidando conhecimentos sobre a
atividade, gerar futuros novos empregos e ocupações, a fim de proporcionar
melhoria na qualidade de vida e na distribuição de renda da comunidade e
diversificar as experiências escolares, oferecendo uma disciplina diversificada, com
a finalidade de enriquecimento curricular;
Justificativa:
O Município de Dourado possui um grande potencial para a atividade turística,
tendo a mesma como um fator de relevância na economia do Município. A partir
desta realidade, entende-se como necessário a implantação da disciplina de
turismo no ensino básico da cidade, com o intuito de que os pequenos cidadãos
conheçam a atividade, seus benefícios, limites, e necessidades. Assim, para o futuro
preveem-se indivíduos com o legado necessário e básico para a inserção na
realização da atividade turística.
Implantação:
Para a inserção da disciplina de turismo no ensino básico do Município, será
necessário ser apresentado o atual projeto para a Secretária de Educação do
Município para a aprovação. Após a autorização, será necessária a realização de
concurso público para seleção de um profissional graduado em Turismo para
ministrar a disciplina. O conteúdo da disciplina deverá ser analisado dentro da
Secretária de Educação do Município e definido os elementos importantes a serem
ensinados às crianças, como também a carga horária para a disciplina.
Órgão responsável pela implantação: Comtur e Prefeitura Municipal.
Prazo: De 02 a 05 anos.
Prioridade: Média.
13 - Projeto Cartilha de Turismo - Atendimento ao Turista Objetivo:
Objetivo:
Confeccionar cartilhas de atendimento ao turista direcionadas as crianças do
ensino básico, com linguagem simples e precisa, tipo

gibi, ensinando e

educando, mostrando como deve ser tratado o turista que visita sua cidade.
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Justificativa:
O aprendizado sobre a importância do turismo deve começar bem cedo entre os
moradores de uma cidade turística, para valorizar e atender cada vez melhor o
turista que visita sua cidade. Por isso uma cartilha sobre atendimento ao turista
seria muito útil nesse aprendizado.
Implantação:
Seria contratada uma empresa que pudesse produzir uma cartilha estilo história
em quadrinhos, de fácil visualização e linguagem simples e objetiva com os
primeiros passos de atendimento e relacionamento com o turista. A cartilha seria
desenvolvida com base nos atrativos da cidade, impressos e distribuídos na rede
escolar e também nos Postos de Atendimento ao Turista, Casa da Cultura, hotéis,
restaurantes e lugares públicos.
Órgão responsável pela implantação: Comtur e Prefeitura Municipal.
Prazo: Curto, até 2 anos.
Prioridade: Alta.
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14 - Semana de Turismo de Dourado Objetivo:
Objetivo:
Desenvolver um trabalho de capacitação e reciclagem dirigido a estudantes e
profissionais ligados as áreas de turismo e/ou atendimento, através de atividades
práticas e teóricas que serão utilizadas como referencial das novas implantações e
readequação do mercado atual.
Justificativa:
A necessidade de criar um instrumento destinado ao trade turístico, enfatizando a
receptividade, como fator predominante no fortalecimento deste seguimento dentro
do contexto de Município de Interesse Turístico.
Objetivos específicos:
Desenvolver, a partir de um estudo analítico, um referencial teórico-prático sobre
o atendimento e serviços prestados atualmente, encontrados facilmente

no

cotidiano. Tornar visíveis as ações que estão sendo desenvolvidas na cidade e no
estado. Preparar o empreendedor local e a comunidade envolvida para a obtenção
de um processo participativo e acolhedor.

Descrição:
Será uma semana destinada a todos os profissionais, estudantes e interessados da
área do turismo, com atrações musicais e teatrais, palestras com nomes
importantes deste segmento, estandes dos parceiros e abrangência a nível regional.
Por meio de cursos teóricos e práticas direcionais, esta iniciativa visa à melhoria
das atividades de serviços, da organização do trabalho e da usabilidade do sistema
à aprendizagem.
Sugestões de Atividades:
Cursos: Atendimento Recepcionista Taxista/ motorista Guia Turístico Outras
sugestões.
Apresentações:
Folia de Reis Violeiros
Banda Marcial de Dourado (abertura oficial)
Peças teatrais (antes da cada oficina, conforme o tema abordado) Shows musicais
Resultados Esperados:
Elevar o nível de atendimento e prestação de serviços através da conscientização
sobre a importância de encantar o cliente e, assim, reforçar a boa impressão que
se constrói sobre a cidade.
Estimular a receptividade no município, fomentar cada vez mais o turismo
corporativo, cultural, desportivo, de aventura e ecológico, com o intuito de
movimentar ainda mais o comércio, meios de hospedagem, e outras economias.
Órgão responsável pela implantação: Comtur e Prefeitura Municipal.
Prazo: Médio: de 02 a 05 anos.
Prioridade: Média.
15 - Projeto City Tour - Ônibus Turístico Objetivo:
Objetivo:
Realização de CITY TOUR pelos principais atrativos da cidade utilizando um ônibus
preparado para turistas.
Justificativa:
Com a nomeação de Dourado como MIT, e os atrativos transformados em produtos
turísticos, vem a necessidade desses locais serem visitados. E nada melhor que um
ônibus preparado exclusivamente para turista, tipo o da foto ilustrativa.
Implantação:
Será necessário a aquisição de um ônibus pela Prefeitura ou mesmo pela

135

Secretaria de Turismo, com recursos do MIT.
O mesmo deverá ser preparado seu primeiro andar com bancos ao ar livre
para uma melhor visualização dos atrativos.
Serão criados roteiros temáticos (Histórico Cultural, Aventura, Ecológico,
Religioso, etc.).
O funcionamento será programado para fins de semana e feriados, salvo alguma
programação com prévio agendamento de grupos vindos durante a semana.
Serão confeccionados folders e distribuídos em hotéis, restaurantes e
comercio em geral alusivos ao Projeto do Ônibus e City Tour.
Órgão responsável pela implantação: Comtur e Prefeitura Municipal.
Prazo: Médio, de dois a cinco anos.
Prioridade: Média.
16 - Projeto Feira de Artesanato na Praça
Objetivo:
Aproveitar o grande número de artesãos cadastrados para movimentar ainda
mais a cidade nos fins de semana.
Justificativa:
Dourado possui a Casa do Artesão com cursos e muitos alunos. Poderiam
ser bem aproveitados em uma Feira, aos fins de semana, gerando renda e
movimentação entre turistas. Poderiam também com o tempo, artesãos de outras
cidades exporem seus produtos.
Implantação:
Será necessário descobrir o melhor ponto da praça para alojar as barracas.
Serão barracas móveis, colocadas na Sexta Feira a tarde e recolhidas na Segunda
Feira de manhã. Serão convidadas por publicação no site da Prefeitura e carro de
som, convocando para inscrição. As feiras poderiam acontecer aos Sábados e
Domingos em horários a serem estipulados, inclusive a noite, movimentando o
centro comercial.
Órgão responsável pela implantação: Prefeitura Municipal e Comtur.
Prazo: Curto, até 02 anos.
Prioridade: Alta.
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17 - Projeto Portais nas Entradas da Cidade
Objetivo:
Implantar o projeto e construção de Portais nas entradas da cidade.
Justificativa:
A necessidade de um portal em uma cidade turística é fator decisivo
da apresentação ao visitante logo quando chega. É um monumento em homenagem
ao turismo, que pode conter em sua estrutura, alegorias referentes ao tipo de
turismo existente na cidade e que traz um novo visual para a cidade.
Implantação:
Será necessário um projeto podendo ser elaborado pelo departamento de
engenharia da prefeitura ou por licitação com empresas privadas de engenharia. A
escolha do local também é fator muito importante pois o fluxo de veículos é enorme
e o projeto tem que atender esse movimento. Tem que ter uma dimensão
considerável para ser visualizada ao longe e dar um ar de grandiosidade. Num
futuro poderá abrigar o PIT (Posto de Informações Turísticas) e até a secretaria de
turismo do município.
Órgão responsável pela implantação: Comtur e Prefeitura Municipal.
Prazo: Médio de 02 a 05 anos.
Prioridade: Média.
18 - Projeto Agência Receptiva
Objetivo:
Criar e Implantar uma agencia de turismo receptivo na cidade para
atendimento de turistas e visitantes.
Justificativa:
Uma cidade com o potencial turístico de Dourado tem a necessidade de
atender bem seu turista. Uma agencia receptiva é um local no qual o visitante
pode se sentir bem recebido, com comodidade, bom atendimento, informações,
folders, mapas, vídeos, e roteiro de passeios, etc.
Implantação:
Um local com boa localização, uma área de construção suficiente para
recepção dos visitantes, tanto de negócios, como de turismo ou de esportes, é
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fator preponderante para o sucesso do turismo local. Um imóvel, um ou dois
funcionários experientes, banners, folders, internet, mapas, uma tv com vídeos,
roteiros de aventura, religioso, esportivo, cultural, ou o que mais interessar ao
visitante, que a cidade dispõe.
Órgão responsável pela implantação: Comtur e Prefeitura Municipal.
Prazo: Médio, de 02 a 05 anos.
Prioridade: Média.
19 - Projeto Aplicativo Turístico GPS
Objetivo:
Criar e implantar um aplicativo para celulares e Tablets com todos os atrativos da
cidade por meio de GPS e coordenadas geográficas, com todas as informações
necessárias.
Justificativa:
Um aplicativo de fácil manuseio e de última geração incrementará ainda
mais o turismo na região, atraindo muito mais visitantes pela facilidade de
localização e visualização pelo GPS.
Implantação:
Será

necessária

a

contratação

de uma

empresa

especializada

em

programação digital. Após serão coletados todos os dados, desde coordenadas,
histórico, roteiros adicionais, trilhas, vídeos e fotos de cada atrativo. Com
praticidade, o visitante acessa o aplicativo e digita o nome do atrativo. Com várias
funções, como GPS, como chegar, mapa na tela, e dados gerais, seria uma
ferramenta ideal para o turista moderno.
Órgão responsável pela implantação: Comtur e Prefeitura Municipal.
Prazo: Curto, até 02 anos.
Prioridade: Alta.
20 - Projeto Competições de Aventura
Objetivo:
Desenvolver competições esportivas de Bike, Enduro, Quadriciclos, meia
maratona, etc. nas trilhas e rotas eco rurais da região de Dourado e principalmente
aproveitamento do trecho do Rio Jacaré Pepira no município.
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Justificativa:
Um melhor aproveitamento de trilhas eco rurais da região, criando
competições entre seus usuários e também esportes aquáticos como Boia cross,
caiaques, etc..
Implantação:
As trilhas e rotas rurais que circundam o município atraem esportistas dos diversos
estilos de aventura. Com o grande número de adeptos de bikes, jipes e motos que
percorrem quase que diariamente as trilhas da região, faz-se necessário criar
competições de vários estilos e modalidades. Poderiam ser noturnas também
algumas competições. O Rio jacaré Pepira é uma ótima fonte para esportes
aquáticos e também para competição. Bóia cross, Canoagem, Caiaques, etc.
Será necessário um contato com as diversas lojas especializadas em bikes e motos
para parceria, e desenvolvimento de competições nesses esportes, com divulgação
a princípio regional, com intercambio com lojas de outras cidades.
Órgão responsável pela implantação: Comtur e Prefeitura Municipal.
Prazo: Médio, de 02 a 05 anos.
Prioridade: Média.
21 - Projeto Infraestrutura nas Cachoeiras com Estudo de Capacidade de
Carga e Proteção Ambiental
Objetivo:
Criar uma infraestrutura básica para as diversas cachoeiras da região juntamente
com um programa de estudo de capacidade de carga e de proteção ambiental.
Justificativa:
As cachoeiras existentes na região de Dourado ainda estão sem infraestrutura. Daí
a necessidade desse cuidado e proteção.
Implantação:
Como sistema frágil, as cachoeiras necessitam ser protegidas e cuidadas para que
possam continuar sendo atrativos e trazendo turistas e visitantes. É preciso mapeálas, inclusive com sinalização, coordenadas geográficas, trilhas, etc. para então
serem

implantados

necessários.

corrimãos,

degraus,

lixeiras

e

demais

equipamentos
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Paralelamente criar um programa de defesa do meio ambiente com folders, vídeos,
e oficinas voltadas a proteção ambiental. No futuro guias especializados
acompanharão os visitantes com explicações detalhadas sobre o lugar, como
preservação, controle de resíduos, etc.
É importante planejar e executar um estudo de capacidade de carga do atrativo
para evitar demanda excessiva, que com o tempo poderá o local ser deteriorado,
com resíduos deixados pelos visitantes, erosão, etc.
Órgão responsável pela implantação: Comtur e Prefeitura Municipal.
Prazo: Médio, de 02 a 05 anos.
Prioridade: Média.
22 - Projeto Festival Cultural Novos Talentos “Prata da Casa”
Objetivo:
Revelar novos talentos da cidade e região, transformando esse evento em um
diferencial em toda a região e entrando para o calendário de eventos do município.
Fomentar a atividade turística no Município através de festivais culturais;
Gerar renda aos serviços ligados diretamente ou indiretamente ao turismo;
Promover o intercâmbio entre os participantes e o público;
Resgatar talentos e o bom gosto pelos eventos que venham enriquecer a cultura
local;
Oferecer uma opção de lazer aos moradores locais;
Divulgar a imagem do Município;
Valorizar, desenvolver e incentivar a cultura artística local.
Justificativa:
A realização deste evento viabilizará a oportunidade e um espaço para a
apresentação do trabalho cultural do Município. Além disso, será possível gerar um
intercâmbio entre os participantes e o público, e possibilitar a descoberta de novos
talentos. O evento proporcionará um momento de entretenimento familiar e de
promoção cultural, como uma diversão de forma saudável.
O desenvolvimento regional será promovido pela atração de participantes e turistas.
A vinda destas pessoas para participação do evento movimentará a rede hoteleira
do Município e o setor de serviços e vendas, conforme experiências em outros
eventos da cidade.

140

Implantação:
Para início de implantação do festival cultural é preciso definir o local, sendo
importante considerar as condições para a operacionalização de todos os serviços
necessários. A definição da época do evento, a data e a duração deverá ser de acordo
com o calendário de comemorações do Município e proposta do evento.
Os serviços oferecidos referentes a alimentação e bebidas devem contar com a
inserção dos empreendimentos alimentícios do Município, com pratos e bebidas
que caracterizem o tema do evento, a cultura do Município. Exibições musicais e
culturais são o chamativo do evento, assim é necessário definir quais serão as
apresentações e suas inscrições, e elaborar um roteiro com datas e horários das
apresentações. A ambientação do local destinado ao evento é importante, pois ajuda
a caracterizar o mesmo e torná-lo autêntico e chamativo.
Na produção deste evento pode ocorrer, se houver interesse dos produtores a
captação de parceiros e patrocinadores, com a finalidade de troca de divulgação da
imagem. O sucesso do evento só será possível se ocorrer um plano de divulgação
efetivo e prático para alcançar o público alvo desejado. Seriam feitas audições com
os candidatos a se apresentarem no palco, alguns pela primeira vez.
Poderia sem montado um palco na praça. Uma mídia forte, evidenciando o nome
―Prata da Casa - , com certeza traria uma demanda turística que atrairia visitantes
da cidade e região. Com o tempo esse evento pode ser estendido também as cidades
circunvizinhas, no qual atrairia ainda mais turistas.
Órgão responsável pela implantação: Prefeitura Municipal, com apoio das
associações locais e COMTUR.
Prazo: Curto, até um ano.
Prioridade: Alta.
23 - Projeto Natal Luz
Objetivo
Natal Luz é o nome do conjunto de atividades realizadas em Dezembro. Desde
decoração com luzes e árvores até shows, desfiles, apresentações de corais, teatro
e espetáculos na praça principal da cidade e no centro comercial.
Justificativa:
A principal proposta é transformar a cidade, deixando-a mais bonita e
aconchegante para receber o Natal, uma data de confraternização. É preciso criar
alternativas para mostrar quanto atrativa é a cidade de Dourado. Já reconhecida
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como um dos melhores destinos para o turismo religioso, cultural e de ecoturismo.
Deixar a cidade mais bonita no Natal é um bom convite aos moradores de toda
região.
Implantação:
Tudo é feito com material reciclável, o que torna o trabalho dos artesãos ainda mais
especial. De longe, parece uma decoração comum, mas olhando mais de perto, é
possível perceber um detalhe que faz a diferença. Todas as bolas coloridas que
enfeitam a árvore de Natal gigante foram feitas com o fundo de garrafas pet. Na
parte interior, todas as peças tem furos para que os objetos não acumulem água.
É a preocupação também com a dengue.
Os simpáticos bonecos de neve também são de plástico. O projeto incentiva o
reaproveitamento de materiais. Um trabalho que é resultado do empenho de várias
pessoas. Será necessário um galpão, para depósito e oficinas para os artesãos
trabalharam o ano inteiro na produção das peças.
Para todos, a oportunidade de emprego. Um detalhe do projeto é que nada é jogado
fora. Muitas peças ficam guardadas no galpão, onde são reformadas ano a ano.
Dessa maneira, a quantidade de enfeites aumenta todos os anos. Serão usadas
milhares de garrafas na decoração.

Quando a noite chega, o brilho das luzes

deixam as ruas da cidade ainda mais encantadoras. Logo no início do ano letivo, os
alunos das escolas da cidade começam a arrecadar as garrafas pet para a decoração
do Natal.
A prefeitura contrata um técnico que responderá pelas oficinas quinzenais com os
interessados e voluntários. Durante todo o ano serão oficinas e cursos até
Setembro, quando começam a ser preparados os enfeites com o acabamento final.
No começo de Dezembro as praças e ruas recebem a decoração, marcando-se uma
data para a inauguração.
Órgão responsável pela implantação: Prefeitura Municipal e Comtur.
Prazo: Médio, dois a três anos.
Prioridade: Média
24 - Festival de Música Popular Brasileira - Regional
Objetivo:
Um Festival de Música Popular Brasileira seria realizado anualmente com a
finalidade de aprimorar e desenvolver a cultura musical no município e região,
incentivar a MPB, valorizar os adeptos da música, descobrir novos talentos e
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aumentar o intercâmbio artístico-cultural.
Justificativa:
A Música traz Cultura, Divertimento, integra pessoas e diverte. Seria uma
boa divulgação da cidade na Região, que em seu entorno tem cidades importantes
como São Carlos, Jaú, Baurú, Araraquara, etc. Isso daria um nível significativo da
qualidade musical que seria apresentada.
Implantação:
Seria um evento público com inscrições no site para participação do
Festival.
A Prefeitura fornece: alojamento, transporte, alimentação, e incentivo aos
participantes. Definido o local a ser realizado, seriam definidos prêmios, troféus,
jurados, som, iluminação e dias do Festival, podendo ser duas eliminatórias (Sexta
e Sábado) e a Final no Domingo. Seriam contratados artistas de renome para shows
ao final das apresentações das músicas concorrentes.
Órgão responsável pela implantação: Prefeitura Municipal e COMTUR.
Prazo: Médio até 02 anos.
Prioridade: Média
25 - Projeto Festival de Verão (ou Inverno)
Objetivo:
Atrair um público diferenciado para eventos que aconteceriam durante os
meses de Verão 9ou Inverno) na época das férias escolares, com muita dança e
música.
Justificativa:
Dourado atrai mais turistas pelo Turismo Religioso e pelos Hotéis Fazenda. Seria
uma atração a mais para esses turistas que visitam o município.
Implantação:
Primeiro se escolheria um dia da semana, de preferência o Sábado a noite
ou as tardes do Domingo. Aconteceriam shows musicais, teatro, dança e
apresentações de moradores e também de convidados de outras cidades da região.
Define-se um local apropriado de preferência de fácil acesso. Contratase um som,
e toda a divulgação seria pelo site de turismo do município, e também um carro de
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som durante os dias que antecedem o evento (quinta, sexta e sábado, incluindo o
domingo).
Órgão responsável pela implantação: Prefeitura Municipal e Comtur.
Prazo: Médio prazo, 02 a 03 anos.
Prioridade: Média
26 - Projeto Museu Municipal
Objetivo:
Disponibilizar um espaço para exposição do acervo histórico-cultural do município.
Justificativa:
A população de Dourado apresenta hoje uma exígua memória históricocultural a
respeito da cidade. A criação do Museu Municipal permitirá o estreitamento da
relação entre comunidade e história, inclusive com peças da Ferrovia Douradense.
O conhecimento da história local por parte da população leva à valorização do
patrimônio por parte da mesma, abrindo caminho para a preservação deste. A
implantação do museu pode servir, ainda, como incentivo para outras iniciativas
de cunho cultural.
Além disso, uma vez estruturado o museu, o espaço servirá também como atrativo
turístico para os visitantes de outras localidades.
Implantação:
Primeiramente será necessário que a Prefeitura Municipal disponibilize uma
edificação para abrigar o museu, de preferência um local histórico e centenário.
Deve-se ter em mente a necessidade de oferecer um prédio bem localizado, no
centro da cidade, já que a localização é um dos fatores determinantes para a
visitação de um atrativo desse gênero.
Há necessidade de congregar os elementos que virão a constituir o acervo do
museu. Para tanto, seria ideal o acompanhamento de um profissional de
museologia, o qual poderia auxiliar na definição do acervo, bem como na
catalogação, organização e disposição das peças. Dessa forma, evitar-se-á que
peças destoantes sejam agregadas ao acervo e também que as peças possuam
destaque indevido. Nem todas as peças congregadas precisam compor o acervo
principal do museu.
Uma vez instituído o museu há necessidade de contratação de funcionários
responsáveis pelas seguintes tarefas: acompanhamento do acervo, controle da
visitação e limpeza. A quantidade mínima de funcionários necessários para o
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funcionamento do museu são três pessoas. Entretanto, deve-se considerar a
contratação de funcionários temporários durante as férias e alta temporada. Além
disso, o museu deve ser fechado uma vez por semana, para folga dos funcionários
permanentes, mas nunca em dias de grande visitação (fim-de-semana e feriados).
A Prefeitura seria o órgão responsável pelo museu, devendo arcar com os custos e
despesas envolvidos com seu funcionamento. Na fase de implantação será
necessário fazer adaptações no espaço escolhido, tratar o acervo a ser exposto
(profissional especializado, material para tratamento e restauração das peças).
Depois de instituído o museu, haverá custos tais como pagamento de funcionários,
água, luz, produtos de limpeza, material de escritório, telefone, manutenção do
acervo, dentre outros.
Órgão responsável pela implantação: Prefeitura Municipal, com apoio do
COMTUR e comunidade em geral.
Prazo: Médio de 02 a 05 anos.
Prioridade: Média
27 - Revitalização e adequações no monumento do Obelisco
Objetivo
O monumento é o marco do Centro Geográfico do Estado de São Paulo e está
merecendo uma revitalização.
Justificativa
O Obelisco passa quase despercebido por quem passa pela rodovia e poucos
viajantes sabem do que se trata. Uma revitalização com bancos, placas
explicativas, e paisagismo, resumindo um local para descanso e lazer.
Implantação
A princípio um projeto de estilização com paisagismo, alguns bancos e árvores de
pequeno porte. Uma placa explicativa, talvez até uma nova pintura.
Órgão responsável pela implantação: Prefeitura Municipal e Comtur.
Prazo: Médio prazo: 02 a 03 anos.
Prioridade: Média

28- Projeto Roteiro das Cachoeiras
Objetivo:
Acrescentar no roteiro turístico do município, um passeio ecológico, de visitação
as cachoeiras da cidade.
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Justificativa:
As cachoeiras de Dourado são de uma beleza ímpar, e devem ser mostradas para
os visitantes. Esse projeto se incumbe de adequá-las em um roteiro de visitação,
mas pelo fato delas não serem exploradas seria mais difícil acontecer essa
interação. Dependeria de contatos com os proprietários.
Implantação:
Seria feito um contato com os proprietários, com carta do prefeito pedindo
autorização para visitas com prévio agendamento. Poderia ser cobrado um valor,
assim ficaria mais fácil do proprietário ceder ao apelo do turismo. Cria-se um
roteiro, com visitação à pelo menos 6 cachoeiras, com guia especializado. Seriam
feitos folders desse passeio e estariam à disposição no Posto de Atendimento ao
Turista.
Órgão responsável pela implantação: Prefeitura Municipal e Comtur.
Prazo: Médio de 02 a 05 anos.
Prioridade: Média.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS:
Existem em Dourado 05 (cinco) segmentos turísticos definidos: Turismo
Religioso, Turismo Rural, Turismo Histórico e Cultural, Turismo Ecológico e
Turismo de Aventura. Enquanto os dois primeiros (mais antigos e maduros e
impulsionados pelo setor público e privado atendem a uma demanda turística
regional, os demais seguimentos se percebem de surgimento mais recente,
impulsionados principalmente pelo poder público local, atendendo a uma demanda
regional e tempo de permanência reduzido na localidade.
Nesta realidade, os trabalhadores diretamente envolvidos com a organização
e comercialização dos produtos e serviços ficam a cargo da população local. O perfil
turístico é de demandas locais e regionais. As realidades vivenciadas pelo turismo
no local são altamente sazonais, seja por fatores naturais, como a temporada de
verão, que em determinados períodos do ano interrompe o fluxo do turismo, seja
pelo período em que festividades e eventos tradicionais acontecem.
As demais atividades turísticas existentes no município, como o Turismo
Histórico e Cultural, Ecoturismo e o Turismo de Aventura, por exemplo, se
disseminam nestas realidades, tendo menor peso e baixo grau de exploração. Tal
divisão na cadeia apresenta-se como principal fragilidade observada, pois em
função de sua existência são desencadeados outros problemas internos relevantes,
como a falta de estrutura turística, falta de divulgação do local, reduzido interesse
na promoção de novos produtos turísticos, pouca sinalização, falta de qualificação
da mão-de-obra, baixa inserção da população local nas atividades e baixo senso de
pertença da população local.
Apesar de não serem todos os segmentos da atividade que sejam
intensamente explorados no turismo Douradense, o município com suas riquezas
e belezas naturais apresenta grande potencial para o desenvolvimento de novos
atrativos. Além disso, o município se destaca ainda pela sua ecologia e seu
patrimônio histórico.
Para tanto, o ambiente interno ao turismo em DOURADO, apesar de
apresentar muitas forças a serem desenvolvidas e que já garantem um mercado
amadurecido aos atrativos ofertados, ainda carece de uma estrutura organizada
capaz de despertar nos turistas quando chegam ao local os sentimentos de
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hospitalidade, receptividade e qualidade no atendimento. Além de não criar
atrativos para diferentes perfis de clientes.
Dentre

os

fatores

imutáveis,

DOURADO

apresenta

características

geográficas marcantes, possuindo uma ótima extensão territorial e o acesso
terrestre ao município é amplo, apresentando rodovias pavimentadas que ligam
tanto a capital do estado, quanto a outros centros urbanos como Bauru,
Araraquara, São Carlos, etc.
Embora já se tenha iniciado a exploração de produtos turísticos diferentes
dos tradicionais para a região, seria pertinente que se explorasse mais os nichos
mercadológicos, tais como o turismo cultural, de aventura, e ecológico, que quando
estabelecidos e divulgados de forma correta passarão a atrair um novo perfil de
turistas para a região. A diversificação do produto turístico comercializado aliado
a uma correta divulgação da região pode permitir que o tempo de permanência do
turista na cidade e o consumo de produtos típicos da região aumentem, bem como
o interesse pelos fatores ecológicos e naturais façam com que novos perfis turísticos
sejam atraídos.
Embora alguns dos fatores externos negativos ligados à atividade turística em
DOURADO sejam constantes, é possível que se compensem tais pontos utilizandose das potencialidades que a atividade oferece e da disponibilidade dos agentes
para a realização de novos investimentos no segmento. A expansão, além de
promover o crescimento interno à cadeia em seus transbordamentos irá
impulsionar o desenvolvimento socioeconômico local inserindo a comunidade de
forma produtiva no setor. Sendo de fundamental importância o envolvimento dos
agentes envolvidos no trade do turismo do município, e também da população
como forma de fomentar o desenvolvimento local.
De tal forma, a consolidação e divulgação de roteiros rurais (Hotéis Fazenda
e fazendas centenárias), poderiam provocar um movimento reverso nos turistas
que não desfrutam dos serviços oferecidos no local (produção local). Outro
potencial a ser explorado é a visitação pela cidade do tipo city tour, que levaria os
turistas a novos pontos turísticos. Neste sentido, o poder público em parceria com
poder privado (Hotéis e Restaurantes), entram como moderadores e organizadores
das atividades, uma vez que os demais agentes integrantes do trade além de
apresentarem baixo grau de organização entre si não se sentem estimulados a criar
novos produtos turísticos. Esta interação pode se dar ainda na qualificação da mão-
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de-obra local para participar das atividades turísticas, apresentando à comunidade
as Cachoeiras da região, enquanto ecossistema frágil, no entanto rico, e de
necessária preservação. De acordo com a percepção dos pesquisadores, é comum a
população local ficar à margem do turismo, residindo no município, porém nunca
tendo realizado um passeio pela região. Os munícipes não conhecem
o próprio local em que vivem e não tem senso de pertença. Um método de controle
possível de ser utilizado é o estabelecimento de um sistema informatizado (Site de
Turismo de DOURADO) no qual todo o trade esteja incluso, de forma a integrar os
agentes, e que seja controlado pelo poder público.
Portanto, percebe-se que o turismo ainda tem muito a evoluir em DOURADO
para que possa promover melhorias econômicas consideráveis, permitindo a
população uma participação em suas externalidades positivas, além de minimizar
os efeitos socioeconômicos negativos. E para que isto seja possível, frente à
passividade de muitos agentes e a indignação isolada de outros, é inevitável que o
setor público munido de informações e ferramentas, seja atuante nestas melhorias.
DOURADO precisa ser visualizado como um produto único. Para isso, é
fundamental que seja divulgado e visto como um bem comum, de forma que todos
os agentes locais e turistas que cheguem o visualizem como tal, mas que o
desfrutem com racionalidade. E para a população local a criação de um senso de
pertença e a oportunidade de conhecer o local em que vivem com suas inúmeras
riquezas e poder desfrutar de parte delas se inserindo na atividade turística é
fundamental. Para tanto, apesar do cunho qualitativo do presente trabalho, foi
possível ter uma visão clara sobre os principais aspectos positivos e negativos
gerados pela atividade turística no município. No entanto, para que se pudesse
fazer uma análise quantitativa mais representativa se faz como sugestão de
trabalho futuro que um questionário seja aplicado periodicamente, numa amostra
estatisticamente representativa dos agentes do trade e também a população como
um todo, visando perceber se na visão da comunidade local os problemas inerentes
da atividade são similares aos apontados pelo trade e assegurar a inserção da
comunidade na cadeia turística.
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