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1. MENSAGEM DO PREFEITO 

 

O Estado de São Paulo tem hoje 70 Estâncias e 20 Municípios de Interesse 

Turístico. Araçatuba faz parte deste seleto grupo de cidades espalhadas pelo interior 

paulista. 

Há poucos anos, Araçatuba era vista apenas como a capital do boi gordo, 

eventualmente como uma cidade para trabalhar, fazer negócios ou compras. Tudo isso 

se manteve. Mas Araçatuba é muito mais. 

Com todo o potencial turístico de Araçatuba, o Plano Diretor de Turismo vem 

ao encontro das necessidades atuais de uma cidade que deseja o turismo como sua 

principal economia. As belas e límpidas águas do Tietê estão ao nosso redor e delas 

nascem outras tantas oportunidades de investimento. 

O Plano é um instrumento que prevê ações para o turismo local através de 

metas a curto, médio e longo prazo, no qual Araçatuba passará a viver, a pensar, a 

respirar como Município de Interesse Turístico. 

É uma grata satisfação proporcionar as sementes para que Araçatuba cresça e 

se desenvolva de forma sustentável e para que a população colha os frutos desse 

trabalho. 

Planejar e gerir a atividade turística, nossa indústria verde, de forma qualificada 

é mais que gerar empregos e rendas para a comunidade. Tem como principal objetivo 

fomentar o desenvolvimento turístico de forma sustentável considerando nosso 

patrimônio natural, de modo a superar as expectativas dos turistas e a beneficiar a 

economia, a cultura e a sociedade como um todo. 

   Vamos em frente, pois o futuro é agora! 

 

DILADOR BORGES DAMASCENO 

Prefeito Municipal 
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2. INTRODUÇÃO  
 
 

O objetivo deste projeto foi fazer um estudo da infraestrutura e potencialidade 
turística existente na cidade, voltado para a hospitalidade dos seus segmentos 
turísticos e, através deste levantamento, oferecer a prefeitura subsídios e dados que 
poderão nortear a elaboração de planos que venham ao encontro dos anseios do 
desenvolvimento social e econômico da população de Araçatuba.  

 
Para entender melhor a prática turística é essencial abordar que as formas de 

turismo existem desde as mais antigas civilizações, embora a palavra turismo só tenha 
surgido no século XIX. Para melhor esclarecer esse projeto abordaremos sobre a 
importância do turismo, como forma de desenvolvimento econômico e da cultura 
popular que valorizam as potencialidades do município de Araçatuba.  

 
O propósito deste projeto é identificar as características e classificar os fatores 

que determinam as motivações e a escolha deste destino, inventariar o potencial dos 
recursos turísticos naturais, culturais e religiosos da cidade para a exploração da 
atividade turística, avaliar a oferta existente ou projetada de transportes ou 
equipamentos, instalações e serviços para o processo de ocupação turística além de 
determinar a demanda existente ou projetada de bens e serviços. 

 
O turismo é uma atividade que obtém os melhores resultados no 

desenvolvimento territorial e regional, e um dos seus melhores efeitos é a geração de 
empregos em regiões que sofrem com o excesso de mão de obra, porém exige a 
incorporação de novos profissionais com mão de obra qualificada. 

 
No turismo, pode-se imaginar, a priori, que o objetivo principal é o lucro. O 

município e o estado esperam da atividade turística o superávit no balanço de 
pagamentos, por razão do ingresso de divisas e da lucratividade de empresas 
prestadoras de serviço dentro do trade. A empresa privada igualmente terá que 
investir na qualificação de mão de obra e aperfeiçoamento de pessoal, sacrificando a 
parte de seu lucro líquido. 
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3. JUSTIFICATIVA 
 
 

O modelo de gestão descentralizada do turismo, implantado no País pelo 
Ministério do Turismo apoiado por seus parceiros, proporciona que cada município 
busque suas próprias alternativas de desenvolvimento, de acordo com suas realidades 
e especificidades.  

 
Diante disso, o que se espera é que cada cidade planeje e decida seu próprio 

futuro, em relação às ações de desenvolvimento de suas potencialidades turísticas 
respeitando os princípios da sustentabilidade econômica, ambiental, sociocultural e 
político-institucional. 

 
Desta forma é necessário perceber o turismo como atividade econômica capaz 

de gerar postos de trabalho, riquezas, promover uma melhor distribuição de renda e a 
inclusão social, para tanto o município precisa de apoio de empresas especialistas que 
possuem as técnicas necessárias para alcançar este objetivo. 

 
Um Plano Diretor de Turismo 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, que se pauta pelo tripé: 
• Filosofia de processo: porque a construção é permanente (Pontos Fortes X Pontos 
Fracos, Oportunidades X Ameaças);  
• Foco no rumo: evitando a dispersão e centrado em prioridades;  
• Compromisso com a otimização: tirando o máximo proveito dos recursos internos 
(capacidade e disponibilidades) com a dinâmica do ambiente externo. 
 

Araçatuba poderá ter como uma das suas principais atividades econômicas o 
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 
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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 da cidade, tem como objetivo desenvolver e manter a identidade 
local, determinando os objetivos, estratégias e ordenando as ações que nortearão o 
desenvolvimento sustentável do turismo da cidade. 
 

 
 

 

 
 
 
 
 
  

Figura 1 - Rio Tietê / Fonte: P.M.A. 
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4. METODOLOGIA 
 
 

O processo de planejamento do turismo de Araçatuba foi feito de forma 
participativa. A condução foi feita pela MPLEAL Assessoria e Marketing, especialista na 
área de turismo, mas contando com a contribuição substancial do grupo de 
empresários, do Comtur e artesãos da cidade. Ou seja, este plano é fruto de um 
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: 
• Reunião de Formação do Grupo Gestor do Planejamento Estratégico Participativo; 
• Palestra de sensibilização sobre a importância do planejamento para o turismo; 
• Diagnóstico e análise ambiental (levantamento de pontos fortes, fracos, 
oportunidades e ameaças – Análise SWOT); 
• Levantamento do Plano de Ações; 
• Audiência para Direcionamento Estratégico (construção da missão, segmentos 
prioritários, políticas e fatores críticos de sucesso); 
• Reunião para validação do direcionamento e objetivos; 
• Audiência para Priorização de Ações. 
 

O planejamento foi realizado em Maio de 2017, por meio de reuniões e 
oficinas, contando com a presença de membros do grupo gestor do Plano, bem como, 
pessoas interessadas do trade e da comunidade. Vale destacar que apesar da 
participação ter sido aberta a todos, a presença nos encontros se manteve 
praticamente a mesma.         
 

Houve um grupo bastante interessado durante todo o processo, no entanto, 
alguns estiveram somente em momentos pontuais.  
 

Destaca-se que o horizonte previsto para o planejamento foi de dois anos, ou 
seja, de 2017 a 2019, o que não restringe a inclusão de ações no decorrer do processo, 
visando à aplicabilidade do mesmo no período previsto. 
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5. APRESENTAÇÃO DA CIDADE 
 
 

5.1. HISTÓRIA 
 

Em princípios deste século o Governo Federal lançou, partindo de Bauru, rumo 
de Mato Grosso, os trilhos da Estrada de Ferro Noroeste do Brasil. A região 
surpreendeu, pela fertilidade do solo, atraindo milhares de pessoas, em busca de 
riqueza. A origem de Araçatuba remonta a essa época. A 02 de dezembro de 1908, foi 
inaugurando uma estação ferroviária, ainda em plena floresta.  

 
Numa clareira, erigiram-se as primeiras moradas, em ranchos simples, cobertos 

de sapé. À direita do leito da via Férrea se instalou Miguel Caputi, e à esquerda Vicente 
Franco ou Machado Melo. Essa data é considerada como da fundação do patrimônio e 
comemorada, anualmente, com grandes festejos. Em 1911, de Jardinópolis, chegou 
uma caravana, cujos integrantes adquiriram terras a Elisio de Castro Fonseca.  
 

No entanto, o desbravamento era dificultado pelos silvícolas, que dominavam 
essa área, defendendo-a em arremetidas cruentas. Nem sempre os desbravadores 
levavam a melhor, e, em 1916, um grupo, chefiado pelo engenheiro Cristiano Olsen, 
foi massacrado, quando procedia ao levantamento das terras do rio Feio. Com o 
crescimento do povoado, e graças aos esforços do engenheiro José Cândido, o ânimo 
belicoso dos indígenas foi apaziguado, retirando-se eles para a serra do Diabo, no 
pontal da confluência dos rios Paraná e Paranapanema.  
 

Como grandes proprietários figuravam, já então, Joaquim Machado de Melo, 
Augusto de Morais, Manoel Bento da Cruz e Elísio de Castro Fonseca. Como 
fundadores da cidade apontam-se, entre outros, João Máximo de Carvalho, Manoel da 
Silva Prates, Paulo Bim, Paulo Biagi, Pedro Storti, Manoel Inácio, Antônio Pacheco, 
João Vasconcelos e Aprígio Cardoso.  
 

Hoje Araçatuba figura entre as comunas paulistas de maior desenvolvimento, 
graças à sua posição privilegiada, solo fértil, magnífico traçado e labor de sua gente.  
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Formação Administrativa  
 

 
Distrito criado com a denominação de Araçatuba, pela lei estadual nº 1580, de 

20-12- 1917, subordinado ao município de Penápolis (ex-Pennápolis). Nos quadros de 
apuração do recenseamento geral de 1-IX-1920, o distrito de Araçatuba, figura no 
município de Penápolis.  
 

Elevado à categoria de município com a denominação de Araçatuba, pela lei 
estadual nº 1812, de 08-12-1921, desmembrado do município de Penápolis. Sede no 
antigo distrito de Araçatuba. Constituído do distrito sede. Instalado em 19-02-1922. 
Pela lei estadual nº 5888, de 25-04-1933, é criado o distrito de Diabase e anexado ao 
município de Araçatuba.  
 

Em divisão administrativa referente ao ano de 1933, o município é constituído 
de 2 distritos: Araçatuba e Diabase. Pelo decreto nº 6546, de 10-06-1934, foram 
criados os distritos de Guararapes e Valparaiso e anexados ao município de Araçatuba.  
 

Em divisão territorial datada de 31-XII-1936, o município é constituído de 4 
distritos: Araçatuba, Diabase, Guararapes e Valparaiso. Pela lei estadual nº 2833, de 
05-01-1937, desmembra do município de Araçatuba o distrito de Guararapes. Elevado 
à categoria de município. Pela lei estadual nº 2859, de 08-01-1937, desmembra do 
município de Araçatuba o distrito de Valparaíso.  
 

Elevado à categoria de município. Pela lei n° 3024, de 04-08-1937, é criado o 
distrito de Rinópolis e anexado ao município Araçatuba. Em divisão territorial de 31-
XII-1937, o município é constituído de 3 distritos: Araçatuba, Diábase e Rinópolis.  
 

Pelo decreto estadual nº 9775, de 30-11-1938, o município sofreu a seguintes 
modificações: Araçatuba adquiriu do município de Monte Aprazível o distrito de Major 
Prado. O distrito de Diabase foi transferido com a denominação de Alto Pimenta, do 
município de Araçatuba, para o de Valparaiso o de Rinópolis foi transferido do 
município de Araçatuba para o novo município de Tupã.  
 

No quadro fixado para vigorar no período de 1939-1943, o município é 
constituído de 2 distritos: Araçatuba e Major Prado. Assim permanecendo em divisão 
territorial datada de 1-VII-1960. Pela lei estadual nº 8092, de 28-02-1964, o distrito de 
Major Prado passou a denominar-se Santo Antônio do Aracanguá.  
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Em divisão territorial datada de 31-XII-1968, o município é constituído de 2 
distritos: Araçatuba e Santo Antônio do Aracanguá (ex-Major Prado). Assim 
permanecendo em divisão territorial datada de 1988. Pela lei estadual nº 7644, de 30-
12-1991, desmembra do município de Araçatuba o distrito de Santo Antônio de 
Aracanguá. Elevado à categoria de município.  
 

Em divisão territorial datada de 1997, o município é constituído do distrito 
sede. Assim permanecendo em divisão territorial datada de 2009.  
 

Habitantes nativos 

Os índios foram os primeiros habitantes e donos da terra. A tribo Caingangue 
juntamente com a tribo dos índios Coroados estavam instaladas na região limitada 
pelos rios Tietê, Paraná e Paranapanema. Araçatuba era povoada pelos temidos 
caingangues (cain=ser; ing=viril e ang superior a outros), índios considerados bravos 
que discutiam mesmo por fúteis motivos. Utilizavam como armas o tacape, que exigia 
força física e habilidade, além de arcos e flechas com ponta de ossos de macaco. 
Faziam utensílios domésticos com barro; colheres, pratos e copos confeccionados com 
a cabaça.  

Com sons produzidos pelas suas bocas e atabaques tomavam a bebida 
denominada goiofá, alcoólica provinda do milho, podiam ser encontrados dormindo 
pela exaustão e embriaguez depois de uma noite inteira de atividades.  

Seu corpo era troncudo e forte. Possuíam pele cor de cobre e brilhante, cabelos 
lisos e negros. Mulheres usavam franja. Tinham o costume de banhar-se. De hábitos 
nômades, viviam nus, as mulheres às vezes usavam tanga.  

Estrategistas sabiam armar tocaias, atacando muitas vezes o homem branco. Os 
fazendeiros e agrimensores muitas vezes contratavam os chamados bugreiros homens 
que matavam indígenas. Na época da construção da ferrovia calcula-se a existência de 
1,5 mil índios na região. Quando chegou a barranca do Rio Paraná existiam cerca de 
200.  

https://pt.wikipedia.org/wiki/Caingangue
https://pt.wikipedia.org/wiki/Rio_Tiet%C3%AA
https://pt.wikipedia.org/wiki/Rio_Paran%C3%A1
https://pt.wikipedia.org/wiki/Rio_Paranapanema
https://pt.wikipedia.org/wiki/Tacape
https://pt.wikipedia.org/wiki/Caba%C3%A7a
https://pt.wikipedia.org/wiki/Milho
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A ferrovia Noroeste Brasil 

A Estrada de Ferro Noroeste do Brasil é o ponto chave da formação de 

Araçatuba. Foi a execução da política que visava a interiorização e ligação com outros 

países da América do Sul pela necessidade econômica de busca de recursos tanto 

humanos (para agricultura) como naturais (ouro, pedras preciosas). 

Iniciou-se a partir de Bauru - Itapura. Os primeiros 100 km saindo de Bauru, 
iniciados em 1905, foram realizados pela empresa Machado de Melo. Foi uma área 
mais fácil de ser executada pois haviam menos indígenas e melhor penetração. No 
entanto, o trabalho era braçal e demorado pois não existiam máquinas para realizar os 
serviços de topografia necessários, apenas ferramentas rudimentares. Em 1914 o 
trecho foi unido com a Itapura-Corumbá formando a Noroeste do Brasil.  

A parte do leito da ferrovia seria então cuidada pelas chamadas turmas de 
conserva, com a construção de moradias para os trabalhadores e o feitor. 
Denominadas de turma 1, turma 2 assim sucessivamente de 8 em 8 km. Toda noite um 
funcionário era escalado para verificar as condições dos trilhos para verificar se não 
existiam emboscadas feitas pelos caingangues, pregos soltos. 

 

Origens e pioneirismo 

Primeira estação de Araçatuba, 

localizada em algum ponto do bairro São 

Joaquim no final de 1908. 

Até 1908 a região de Araçatuba era 
ocupada pela mata virgem. Não se pode 
afirmar que Araçatuba, assim como grande 
parte das cidades de sua região, teve um 
fundador. Aquele pequeno grupo da NOB 
não tinham por objetivo fundar uma cidade. 

 

Em 2 de dezembro de 1908 os trilhos chegaram ao km 280 da ferrovia. O 
Governo dizia que era proprietário de tais terras, e assim como tinha a características 
de serem terras devolutas, quem detinha a posse dela era quem a conseguia por 
meios legais: doações do governo, poder político, entraves jurídicos, usucapião ou por 
uso de força. 

Figura 2 - Ilustração / Fonte: P.M.A. 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Estrada_de_Ferro_Noroeste_do_Brasil
https://pt.wikipedia.org/wiki/Am%C3%A9rica_do_Sul
https://pt.wikipedia.org/wiki/Bauru
https://pt.wikipedia.org/wiki/Itapura
https://pt.wikipedia.org/wiki/Topografia
https://pt.wikipedia.org/wiki/Ficheiro:Primeira_esta%C3%A7%C3%A3o_Ara%C3%A7atuba.jpg
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Os habitantes iniciais eram poucas famílias, alguns índios e em sua maioria 
trabalhadores da ferrovia. Aos poucos foram chegando comerciantes, vendedores e 
mediadores de terra. A vida nesses primeiros anos era difícil: malária, leishmaniose 
cutânea, febre tifoide, hepatite, doença de chagas, pernilongos e barbeiro. Augusto 
Elisio de Castro Fonseca junto com Manoel Bento da Cruz foram dois grandes 
proprietários de terra na época das chegadas dos trilhos, mas não habitavam a cidade 
nesses tempos. Outro personagem importante foi Vicente Franco Ribeiro, este vivia 
em Araçatuba. 

Ciclo italiano 

A imigração italiana no Brasil teve como ápice o período entre 1880 e 1930. Os 
ítalo-brasileiros estão espalhados principalmente pelos estados do Sul e do Sudeste do 
Brasil. 

Embora tenha sido a região Sul a pioneira na imigração italiana, foi a Região 
Sudeste aquela que recebeu a maioria dos imigrantes. Isto se deve ao processo de 
expansão das lavouras de café em São Paulo (e, em menor medida, também em Minas 
Gerais). Com o fim do tráfico negreiro e o sucesso da colonização italiana no Sul, os 
próprios donos das fazendas de café tratavam de atrair imigrantes italianos para as 
suas propriedades.  

A partir da década de 1870, os proprietários de terras pagavam a viagem e o 
imigrante tinha que trabalhar nas fazendas com um contrato de cinco anos, 
devolvendo o valor da passagem paga. A partir de 1881, o governo paulista, 
controlado politicamente pelos fazendeiros, passa a incentivar a imigração italiana 
com destino aos cafezais, subsidiando 50% das despesas da viagem, mantendo-se o 
contrato de cinco anos e o ressarcimento. 

O estado de São Paulo absorveu a maioria dos imigrantes italianos que vieram 
para o Brasil. Este estado foi o destino de 44% da imigração italiana para o Brasil entre 
os anos de 1820 e 1888, de 67% entre 1889 e 1919, com ênfase entre 1900 e 1909, 
quando atraiu 79%. 

Imigração japonesa 

O fluxo de Imigração japonesa no Brasil a partir de 1908 com a chegada do 
navio Kasato Maru, em Santos, foi uma experiência premeditada. O cenário 
demográfico japonês era de grande crescimento (ao qual o Governo do Japão não 
conseguia suprir gerando empregos) enquanto, no Brasil, necessitava-se mão-de-obra 
(uma vez dada a Abolição da escravatura no Brasil, pressionada a ser efetivada pela 
Inglaterra por motivos comerciais, somado ao fato de a Itália proibir a imigração 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Mal%C3%A1ria
https://pt.wikipedia.org/wiki/Leishmaniose_cut%C3%A2nea
https://pt.wikipedia.org/wiki/Leishmaniose_cut%C3%A2nea
https://pt.wikipedia.org/wiki/Febre_tifoide
https://pt.wikipedia.org/wiki/Hepatite
https://pt.wikipedia.org/wiki/Doen%C3%A7a_de_chagas
https://pt.wikipedia.org/wiki/Triatoma_infestans
https://pt.wikipedia.org/wiki/Kasato_Maru
https://pt.wikipedia.org/wiki/Aboli%C3%A7%C3%A3o_da_escravatura_no_Brasil
https://pt.wikipedia.org/wiki/Inglaterra
https://pt.wikipedia.org/wiki/It%C3%A1lia
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subsidiada dos seus para São Paulo). Foi selado um acordo imigratório entre os países, 
que caracteriza a Imigração japonesa no Brasil. 

A primeira parcela dessa população de imigrantes originava-se de regiões 
pobres do norte e sul do Japão – aproximadamente 3000 designados a viver no oeste 
de São Paulo, uma vez que o Brasil vivia o auge cafeeiro e o estado concentrava 
prósperas fazendas. 

Nos primeiros sete anos de imigração japonesa, chegaram ao Brasil 3.434 
famílias, ou seja, quase 15 mil pessoas. Entre 1917 e 1940, foram mais 164 mil 
japoneses, dos quais 75% para São Paulo. A maior parte dos imigrantes chegou no 
decênio 1920-1930, mas o foco não era mais apenas as plantações de café. Eles 
também buscavam trabalho no cultivo de morango, chá e arroz. 

Na região de Araçatuba estabeleceram-se em 1915. Anze Molize, que fundou o 
bairro Água Limpa chegou em Araçatuba em 1917 para plantar café. Com isso outras 
famílias foram chegando. Dedicaram-se a outras atividades além da agricultura como o 
comércio, política, religião, entre outras. 

Em homenagem aos japoneses existe um monumento instalado - um torii - 
numa rotatória da cidade.  

A fundação 

O patrimônio inicial foi projetado pelo engenheiro alemão Gustavo Stamp. De 
propriedade de Elísio Castro Fonseca, foi cortado em 1912 por Antenor Vasconcelos. A 
administração e derrubada foi executada por Vicente Ribeiro Franco.  

No início em Araçatuba ergueram-se muitos hotéis e bares que serviam ao 
pessoal da ferrovia. Poucas construções existiam feitas de tijolo sem reboco ou 
madeira. Próxima ao triângulo de reversão na XV de Novembro existia o Hotel 
Noroeste e outro de tábuas pertencente a Pedro e Paulo Bim, entre outros tantos. 
Abrão Cury foi o primeiro comerciante.  

A cidade menina, além de pessoas de boa fé e empreendedoras recebia muitas 
rejeitadas vindas da capital como desordeiros, bandidos e prostitutas. Facilmente via-
se mulheres e homens nus caídos pelas ruas embriagados.[10] 

A primeira capela foi erguida em 1915 concebida por dona Maria Pacheco. Os 
materiais foram fornecidos por Antônio Xavier Couto (madeira) e Paulo Biagi (tijolos) e 
diversas contribuição de populares que davam quanto podiam. Foi inaugurada por Frei 
Vital de Moema de Penápolis, sendo seu padroeiro Santo Onofre. Gentil Coelho foi o 
dono da primeira botica e Salvador Cossia o dono da primeira padaria.[10] 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Torii
https://pt.wikipedia.org/wiki/S%C3%A3o_Paulo_%28cidade%29
https://pt.wikipedia.org/wiki/Prostituta
https://pt.wikipedia.org/wiki/Hist%C3%B3ria_de_Ara%C3%A7atuba#cite_note-Juncal-10
https://pt.wikipedia.org/wiki/Pen%C3%A1polis
https://pt.wikipedia.org/wiki/Santo_Onofre
https://pt.wikipedia.org/wiki/Botica
https://pt.wikipedia.org/wiki/Padaria
https://pt.wikipedia.org/wiki/Hist%C3%B3ria_de_Ara%C3%A7atuba#cite_note-Juncal-10
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Em 1918 muitos cafezais foram destruídos pela ação climática onde a geada 
gerava prejuízos. O dinheiro que era contado da colheita e venda dos cafés não 
ocorreu. 

Criação do município e instalação da Comarca 

O ano de 1916 é marcado pelo início de Araçatuba querer tornar-se uma cidade 
em si pela legislação. Nesta altura, apesar de ter maior população e movimento de 
trens, ainda era pertencente à Comarca de Penápolis e ao Distrito de Birigui. 

Então em 1918: 

Jornal O Araçatuba noticiando a primeira Câmara Municipal de Araçatuba 

Cria o distrito de paz de Araçatuba, no município e comarca de Pennapolis.  

O doutor Altino Arantes, Presidente do Estado de 
São Paulo. Faço saber que o Congresso Legislativo 
decretou e eu promulgo a lei seguinte. Artigo 1.º - 
Fica creado o districto de paz de Araçatuba, com 
séde na povoação do mesmo nome, do municipio e 
comarca de Pennapolis. 
Artigo 2.º - As suas divisas serão as seguintes: 
Começam na barra do ribeirão Baguassú, pelo qual 
seguem até a confluencia do corrego Agua Branca, 
por este até a barra do Barro Preto e por este até a 
Estrada de Ferro Noroeste ; dahi, em linha recta, até 
a barra do Tupy com o ribeirão Baguassu; por este 
até a barra do corrego Elysio e por este até á sua 
cachoeira ; dahi, com o rumo sul, 30 gráos Oeste, 
atravessando o espigão e rio Feio, até ao espigão 
com o rio do Peixe, cujo espigão seguem até ao rio 

Paraná, por este acima até a confluência do rio 
Tieté, e por este até a barra do Baguassú, onde 
tiveram começo. 
Artigo 3.º - Revogam-se as disposições em contrario. O Secretario de Estado dos 
Negocios do Interior, assim a faça executar. Palacio do Governo do Estado de S. Paulo, 
aos vinte de Dezembro de 1917. Altino Arantes Oscar Rodrigues Alves. 

Publicada na Secretaria de Estado dos Negocios do Interior, em 26 de Dezembro de 

1917. - Tiburtino Mondim Pestana, director-gera /—Lei n° 1.580 de 20/12/1917 

Figura 3 - Jornal  / Fonte: P.M.A. 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Altino_Arantes
https://pt.wikipedia.org/wiki/Ficheiro:OAra%C3%A7atuba.jpg
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Expressão típica 

A expressão vôti, véio que significa espanto é popular entre os moradores da 
cidade e nasceu na região. A expressão vôti existe no Nordeste.  

Esporte 

O ano de 1914 é o início das primeiras práticas esportivas da cidade. O América 
Futebol Clube jogava na Praça Rui Barbosa. Com seu uniforme preto eram conhecidos 
como urubus. Em 1917 veio a surgir outro time: Esporte Clube Noroeste. 

A equipe da Associação Esportiva Araçatuba, a AEA, fundada em 15 de 
dezembro de 1972, representou e ainda representa a cidade no futebol paulista, 
atuando na primeira divisão de 1995 a 2000, sendo três vezes campeã da segunda 
divisão paulista, atualmente série A2, tendo como mascote o Canário e como maior 
rival o Bandeirante Esporte Clube da cidade vizinha de Birigui. 

Até a fundação da AEA (Associação Esportiva Araçatuba) em 1972, Araçatuba, 
possuiu os times, São Paulo, Ferroviário Esporte Clube, Araçatuba Futebol Clube, 
Flamengo Futebol Clube, Assistência e T. Maia, que foi o último a anteceder a AEA, 
sendo que todos disputaram as divisões inferiores do estado. 

Existe também o Atlético Esportivo Araçatuba, conhecido como Tigrão, fundado 
em 5 de outubro de 2002, que chegou até a série A3 do futebol paulista em 2010, após 
ser vice campeão da série B paulista (4ª divisão), se afastando após a 9ª colocação em 
2010, onde tentou retornar ao profissionalismo propondo sem sucesso, se fundir com 
a Associação Esportiva Araçatuba, mas devido rivalidade e brigas políticas de 
bastidores não houve sucesso, e atualmente as duas equipes disputam a série B do 
campeonato paulista, mandando seus jogos no Estádio Doutor Adhemar de Barros. 

No basquete feminino a cidade teve grande representatividade no cenário 
nacional, no auge da modalidade, desde o final da década de 80 até o final da década 
de 90, revelando grandes atletas que chegaram a seleção brasileira, com destaque 
para as três irmãs Luz, filhas do treinador Nelson Luz, o popular Morto, que figuraram 
na seleção e até na WNBA. O time teve várias fases sobrevivendo até atualidade como 
Basquete Clube, porém o auge começou com o time Proalcool e continuou como 
Unimed Araçatuba, que se sagrou em 1992, Campeã Sul-americana de Basquetebol 
interclubes, além de no melhor momento da dupla Paula e Hortência, que jogaram 
juntas alguns anos na Ponte Preta, ser o único time capaz de rivalizar e até vencê-las. 

No vôlei, Araçatuba teve seu auge de fama esportiva e títulos, pois as equipes 
feminina e masculina do Vôlei Futuro que representava a cidade, e deixou de existir 
em 2012 e 2013 respectivamente, conquistaram os títulos dos Jogos Abertos do 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Associa%C3%A7%C3%A3o_Esportiva_Ara%C3%A7atuba
https://pt.wikipedia.org/wiki/Bandeirante_Esporte_Clube
https://pt.wikipedia.org/wiki/S%C3%A3o_Paulo_Futebol_Clube_%28Ara%C3%A7atuba%29
https://pt.wikipedia.org/wiki/Ferrovi%C3%A1rio_Esporte_Clube
https://pt.wikipedia.org/wiki/Ara%C3%A7atuba_Futebol_Clube
https://pt.wikipedia.org/wiki/Flamengo_Futebol_Clube
https://pt.wikipedia.org/wiki/Atl%C3%A9tico_Esportivo_Ara%C3%A7atuba
https://pt.wikipedia.org/wiki/Campeonato_Paulista_de_Futebol_S%C3%A9rie_B
https://pt.wikipedia.org/wiki/Campeonato_Paulista_de_Futebol_S%C3%A9rie_B
https://pt.wikipedia.org/wiki/Est%C3%A1dio_Doutor_Adhemar_de_Barros
https://pt.wikipedia.org/wiki/V%C3%B4lei_Futuro
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Interior e Campeonatos Paulista de Vôlei em ambas categorias, sendo ainda o time 
masculino do Vôlei Futuro, vice campeão da superliga. O Vôlei Futuro além dos times 
profissionais, do reconhecimento e dos títulos, foi e ainda é um grande projeto social 
de escolinhas de vôlei espalhadas pela cidade, mantidos em parceria da prefeitura e 
da empresa Reunidas Paulista, uma das maiores empresas de transporte do estado de 
São Paulo. 

Atualmente em Araçatuba o esporte amador tem como destaque o futebol 
minicampo, jogado nos campos da cidade, em times compostos em sua maioria por 
sete jogadores. Na cidade através de iniciativa privada e da força da população, 
existem vários campeonatos e ligas, dentre elas a Liga Araçá, que reúne duas divisões 
e mais de 40 equipes, além dos times que realizam seus amistosos ou durante a 
semana no período noturno ou aos sábados e domingos, estimando-se que existam 
entre equipes livres, veteranos, amistosos, torneios, campeonatos e ligas, mais de 200 
times, movimentando sem quase nenhuma ajuda do poder público, o futebol amador 
da cidade e região. 

Existe também a LIFMAR, Liga Infantil de Futebol Amador de Araçatuba e 
Região, que organiza os campeonatos de futebol menor da cidade e região, 
denominados Bom de Bola, Bom na Escola e Copa Ouro, "Diga não as drogas", dentre 
outros, que já revelou inúmeros jogadores profissionais em atividade no Brasil e 
exterior, que conta com várias agremiações nas categorias de base. 

Área arborizada 

Em 2011 a área arborizada do município era equivalente a 8%. Em 2016 
segundo a secretaria responsável pelo meio ambiente expandiu a área para 11,5%. 
Segundo recomenda a Organização das Nações Unidas a área arborizada deve ser de 
30% de cobertura.  

Clima 

Ocupa a área de transição entre o regime tropical do Brasil Central e o subtropical 
do Sul do país. Clima quente com estação seca no inverno. Segundo dados do Instituto 
Nacional de Meteorologia (INMET), referente ao período entre 1961 e 1990, a menor 
temperatura registrada em Araçatuba foi de -0,2 °C em 18 de julho de 1975, e a maior 
atingiu 39,8 °C em 27 de setembro de 1961. Os maiores acumulados de precipitação 
observados em 24 horas foram 134,5 mm em 28 de novembro de 1968 e 112,8 mm em 17 
de fevereiro de 1970. O menor índice de umidade relativa do ar foi registrado na tarde de 
3 de setembro de 1963, de 17%. Estações meteorológicas: CIIAGRO, Habiana, REDEMET - 
SBAU 

 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Superliga_Brasileira_de_Voleibol_Feminino_de_2012%E2%80%9313_-_S%C3%A9rie_A
https://pt.wikipedia.org/wiki/Instituto_Nacional_de_Meteorologia
https://pt.wikipedia.org/wiki/Instituto_Nacional_de_Meteorologia
https://pt.wikipedia.org/wiki/Temperatura
https://pt.wikipedia.org/wiki/Precipita%C3%A7%C3%A3o_%28meteorologia%29
https://pt.wikipedia.org/wiki/Umidade_relativa
http://www.ciiagro.org.br/ema/minutos.php?id=10
http://www.wunderground.com/br/ara%C3%A7atuba/zmw:00000.1.83672/health
http://www.redemet.aer.mil.br/
http://www.redemet.aer.mil.br/
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Figura 4 - Praça Rui Barbosa / Fonte: Ken Chu 
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5.2. SÍMBOLO DA CIDADE   

        
5.2.1. BRASÃO 

 

 
 
 
 

5.2.2. BANDEIRA 
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5.3. ASPECTOS DEMOGRÁFICOS 
 

 
População estimada 2016 (1) 193.828 

População 2010 181.579 

Área da unidade territorial 2016 (km²) 1.167,126 

Densidade demográfica 2010 (hab/km²) 155,54 

Código do Município 3502804 

Gentílico araçatubense 

 
 
 
 

Área da unidade territorial - 2016 1.167,126 km² 

Estabelecimentos de Saúde SUS 45 estabelecimentos 

Índice de Desenvolvimento Humano Municipal - 2010 
(IDHM 2010) 

0,788   

Matrícula - Ensino fundamental - 2015 20.168 matrículas 

Matrícula - Ensino médio - 2015 7.452 matrículas 

Número de unidades locais 8.362 unidades 

Pessoal ocupado total 63.560 pessoas 

PIB per capita a preços correntes - 2014 34.554,62 reais 

População residente 181.579 pessoas 

População residente - Homens 87.329 pessoas 

População residente - Mulheres 94.250 pessoas 

População residente alfabetizada 163.354 pessoas 

População residente que frequentava creche ou escola 50.271 pessoas 

População residente, religião católica apostólica romana 98.645 pessoas 
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População residente, religião espírita 6.110 pessoas 

População residente, religião evangélicas 53.112 pessoas 

Valor do rendimento nominal mediano mensal per capita 
dos domicílios particulares permanentes - Rural 

390,00 reais 

Valor do rendimento nominal mediano mensal per capita 
dos domicílios particulares permanentes – Urbana 

644,00 reais 

Valor do rendimento nominal médio mensal dos 
domicílios particulares permanentes com rendimento 
domiciliar, por situação do domicílio - Rural 

1.839,31 reais 

Valor do rendimento nominal médio mensal dos 
domicílios particulares permanentes com rendimento 
domiciliar, por situação do domicílio - Urbana 

3.120,46 reais 

Fonte:IBGE - Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 
 

 
Figura 5 - Praça Getulio Vargas / Fonte: Angelo Cardoso 
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5.4. LOCALIZAÇÃO    
    

 
Figura 6 - Ilustração / Fonte: P.M.A. 

 
Municípios vizinhos de Araçatuba 

Birigui 12.4 km Coroados 21.7 km Bilac 22.3 km 

Guararapes 23.2 km Brejo Alegre 25.8 km Glicério 29.1 km 

Santo Antônio do 
Aracanguá 31.8 km 

Rubiácea 32.9 km Buritama 33.7 km 

Lourdes 34.2 km 
Gabriel Monteiro 38.2 
km 

Clementina 39.3 km 

Bento de Abreu 40.4 km Zacarias 42.8 km Nova Luzitânia 43 km 

Penápolis 43 km Turiúba 44.6 km Valparaíso 45.8 km 

Piacatu 46.2 km Florínea 47.2 km 
Santópolis do                                 

Aguapeí 48.2 km 

http://www.cidade-brasil.com.br/municipio-birigui.html
http://www.cidade-brasil.com.br/municipio-coroados.html
http://www.cidade-brasil.com.br/municipio-bilac.html
http://www.cidade-brasil.com.br/municipio-guararapes.html
http://www.cidade-brasil.com.br/municipio-brejo-alegre.html
http://www.cidade-brasil.com.br/municipio-glicerio.html
http://www.cidade-brasil.com.br/municipio-santo-antonio-do-aracangua.html
http://www.cidade-brasil.com.br/municipio-santo-antonio-do-aracangua.html
http://www.cidade-brasil.com.br/municipio-rubiacea.html
http://www.cidade-brasil.com.br/municipio-buritama.html
http://www.cidade-brasil.com.br/municipio-lourdes.html
http://www.cidade-brasil.com.br/municipio-gabriel-monteiro.html
http://www.cidade-brasil.com.br/municipio-clementina.html
http://www.cidade-brasil.com.br/municipio-bento-de-abreu.html
http://www.cidade-brasil.com.br/municipio-zacarias.html
http://www.cidade-brasil.com.br/municipio-nova-luzitania.html
http://www.cidade-brasil.com.br/municipio-penapolis.html
http://www.cidade-brasil.com.br/municipio-turiuba.html
http://www.cidade-brasil.com.br/municipio-valparaiso.html
http://www.cidade-brasil.com.br/municipio-piacatu.html
http://www.cidade-brasil.com.br/municipio-florinea.html
http://www.cidade-brasil.com.br/municipio-santopolis-do-aguapei.html
http://www.cidade-brasil.com.br/municipio-santopolis-do-aguapei.html
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DISTÂNCIA ENTRE O ARAÇATUBA E AS PRINCIPAIS CIDADES BRASILEIRAS 
 

São Paulo : 469 km          Rio de Janeiro : 768 km            Salvador : 1563 km 

Brasília : 660 km          Fortaleza : 2333 km            B. Horizonte : 692 km 

Manaus : 2268 km          Curitiba : 484 km            Recife : 2221 km 

Porto Alegre : 985 km          Belém : 2209 km           Goiânia : 519 km 

Guarulhos : 473 km          Campinas : 395 km           São Luís : 2183 km 

 
 
 

5.5. HIDROGRAFIA 

Sua hidrografia pertence a rede da Bacia do Paraná. Seu principal rio é o Tietê, 
sendo os rios Aguapeí e São José dos Dourados com bacias relacionadas aos município. 
Possui rios perenes com diferença de nível no verão e inverno. 

O abastecimento de água no município é fornecido pelo Ribeirão Baguaçu, Rio 
Tiête e por dois poços profundos. A nascente do Ribeirão Baguaçu encontra-se em 
uma mina de rochas localizada na divisa das cidades de Braúna e Coroados, no sítio 
São Sebastião. O ribeirão também corta as cidades de Braúna, Bilac e Birigui.  

A água dos poços profundos são do Aquífero Guarani, a maior reserva 
subterrânea de água doce do mundo. Estão localizados nos bairros Jardim Ipanema e 
Jardim Jussara. São tratados pela SAMAR desde 2012, quando o DAEA foi concedido. 

Ao todo existem 11 reservatórios de água na cidade de Araçatuba.  

Passam pela cidade também o Rio Tietê, São José dos Dourados, e Aguapeí. São 
destaques também os córregos Alvorada, Três Sete, Machadinho, Tropeiros, Bela 
Vista, Machado de Melo, Água Funda, Espanhóis, Paquere ou Jacó. 

O rio Tietê que é poluído em outras regiões, é aproveitado na cidade de 
Araçatuba para abastecimento e uso industrial, desde 2013, através da Estação de 
Tratamento de Água, a ETA-Tietê "José Marques Lopes. Araçatuba é a primeira cidade 
não ribeirinha do Estado de São Paulo a captar água do rio, a uma distância de 15 km. 
As obras foram realizadas pela Construtora OAS. A capacidade de produção deste rio é 

http://www.cidade-brasil.com.br/distancia-aracatuba.html
http://www.cidade-brasil.com.br/municipio-sao-paulo.html
http://www.cidade-brasil.com.br/municipio-rio-de-janeiro.html
http://www.cidade-brasil.com.br/municipio-salvador.html
http://www.cidade-brasil.com.br/municipio-brasilia.html
http://www.cidade-brasil.com.br/municipio-fortaleza.html
http://www.cidade-brasil.com.br/municipio-belo-horizonte.html
http://www.cidade-brasil.com.br/municipio-manaus.html
http://www.cidade-brasil.com.br/municipio-curitiba.html
http://www.cidade-brasil.com.br/municipio-recife.html
http://www.cidade-brasil.com.br/municipio-porto-alegre.html
http://www.cidade-brasil.com.br/municipio-belem.html
http://www.cidade-brasil.com.br/municipio-goiania.html
http://www.cidade-brasil.com.br/municipio-guarulhos.html
http://www.cidade-brasil.com.br/municipio-campinas.html
http://www.cidade-brasil.com.br/municipio-sao-luis-ma.html
https://pt.wikipedia.org/wiki/Bacia_do_Paran%C3%A1
https://pt.wikipedia.org/wiki/Ribeir%C3%A3o_Bagua%C3%A7u
https://pt.wikipedia.org/wiki/Bra%C3%BAna_%28S%C3%A3o_Paulo%29
https://pt.wikipedia.org/wiki/Coroados_%28S%C3%A3o_Paulo%29
https://pt.wikipedia.org/wiki/Aqu%C3%ADfero_Guarani
https://pt.wikipedia.org/wiki/Rio_Tiet%C3%AA
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de 24 milhões de litros de água por dia. É utilizada para tratamento o processo de 
flotofiltração.  

A mina da Boiadeira que é uma das nascentes do córrego Machado de Melo 
serve como fonte de abastecimento de alguns moradores que acreditam que a água 
do local possua qualidade superior da encanada.  

Araçatuba, em 2010, perdeu 40% (8 milhões e 390 mil m3) de sua água tratada 
com desperdícios.  

A rede coletora de água de chuva soma 73 km em 2015, o que gera um 
percentual de apenas 10% de ruas com galerias, o que pode favorecer alagamentos.  

Em dezembro de 2013 possuía 8 áreas de subsolo contaminadas por 
combustível e PHA, devido a presença de postos de gasolina nestas regiões.  

 

5.6. TRANSPORTE 

Araçatuba apresenta, em sua topologia, relevo predominantemente plano, o 
que favorece o tráfego de bicicletas, com uma frota de aproximadamente 60 mil 
unidades, apesar de existir três ciclo faixas no município.  

O centro da cidade, antigamente ocupado pelos trilhos da Rede Ferroviária 
Federal, deu lugar à Avenida dos Araçás, importante polo econômico e de circulação 
de automóveis da cidade, onde são realizadas as comemorações de Carnaval, 
Independência do Brasil e o aniversário do município. Neste mesmo local da cidade 
existe um terminal de ônibus que centraliza os destinos para diversos bairros da 
cidade, controlados pela única empresa de transportes urbanos do município, a 
Transportes Urbanos Araçatuba. Em relação a carros adaptados para pessoas com 
deficiência a proporção em 2010 era de um veículo adaptado para cada grupo de 18,2 
mil moradores, perfazendo um total de 10 veículos com adaptação. O total da frota é 
de um ônibus para cada 4,2 mil habitantes.  

Junto ao prédio da administração municipal fica localizada a rodoviária, com 
diversas empresas rodoviárias, além de pontos de ônibus da TUA, empresa de 
transportes local. Possui também um aeroporto estadual, o Dario Guarita. 

É o terceiro município em número de motos no país, sendo em 2011, um total 
de 24,6 motos a cada 100 habitantes.  

  

https://pt.wikipedia.org/wiki/Hidrocarbonetos_arom%C3%A1ticos_polic%C3%ADclicos
https://pt.wikipedia.org/wiki/Topologia
https://pt.wikipedia.org/wiki/Bicicleta
https://pt.wikipedia.org/wiki/Rede_Ferrovi%C3%A1ria_Federal
https://pt.wikipedia.org/wiki/Rede_Ferrovi%C3%A1ria_Federal
https://pt.wikipedia.org/wiki/Carnaval
https://pt.wikipedia.org/wiki/Independ%C3%AAncia_do_Brasil
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Urbano 

O município conta com uma única empresa de transportes públicos: A T.U.A. 
(Transportes Urbanos Araçatuba). 

É regulado também o serviço de moto-táxi, onde os moto-taxistas devem 
utilizar identificação na moto e no colete e a empresa que disponibiliza o serviço deve 
possuir alvará de funcionamento junto a prefeitura. Existem também bolsões para 
moto-taxistas independentes. O município foi o primeiro do país a regulamentar o 
serviço através de lei no ano de 2001.  

As rodovias que passam próximo ao município ou o cortam são as rodovias SP-
300 - Via Marechal Rondon e SP-463 - Rod. Elyeser Montenegro Magalhães. 

Aéreo 

Possui ainda um aeroporto, o "Dario Guarita", que está em quarto lugar no 
número de movimentação no interior do Estado de São Paulo, atrás dos aeroportos de 
Ribeirão Preto, São José do Rio Preto e Presidente Prudente. Até agosto de 2011 foram 
registrados cerca de 75,5 mil passageiros, de voos regulares e não-regulares.  

Araçatuba possui uma empresa aérea em atuação no aeroporto, com voos para 
Campinas. 

 

Aeroporto de Araçatuba 
Aeroporto de Tupã 75.8 km 
Aeroporto de Lins 87.9 km 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

https://pt.wikipedia.org/wiki/Moto-t%C3%A1xi
https://pt.wikipedia.org/wiki/SP-300
https://pt.wikipedia.org/wiki/SP-300
https://pt.wikipedia.org/wiki/SP-463
https://pt.wikipedia.org/wiki/Aeroporto_de_Ara%C3%A7atuba
https://pt.wikipedia.org/wiki/Ribeir%C3%A3o_Preto
https://pt.wikipedia.org/wiki/S%C3%A3o_Jos%C3%A9_do_Rio_Preto
https://pt.wikipedia.org/wiki/Presidente_Prudente
http://www.cidade-brasil.com.br/aeroporto-de-aracatuba.html
http://www.cidade-brasil.com.br/aeroporto-de-tupa.html
http://www.cidade-brasil.com.br/aeroporto-de-lins.html


 

 

 25 

5.7. PODER EXECUTIVO    
 

  
Prefeito Dilador Borges – PSDB         Vice Prefeita Edna Flor - PPS 
 
 
Prefeitura Municipal de Araçatuba 
Endereço: Rua Coelho Neto, nº 73  
Bairro: Vila São Paulo  
Telefone: (18) 3607-6500 
Email: gabinete@aracatuba.sp.gov.br 
Site: www.aracatuba.sp.gov.br  
 
 
 

SECRETARIA DE TURISMO DE ARAÇATUBA 
 
Petrônio Pereira Lima - Secretário 
Luciana Mori - Diretora de Turismo  
Alex de Paula Castilho - Diretor de Turismo  
Mauro Garcia Carvalho Rico – Arquiteto 
Selma de Fátima Figueiredo Rico - Arquiteta 
Jair André de Oliveira – Dirigente de Serviços de Coordenação dos Atrativos Turísticos  
Roberto Marcos Batista – Chefe do Serviço de Atenção aos Turistas 
Jose Pereira de Pais – Auxiliar Administrativo 
Aparecido Pereira da Silva – Agente de Serviços Gerais 
 
 
 
 
 

  

mailto:gabinete@aracatuba.sp.gov.br
http://www.aracatuba.sp.gov.br/
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5.8. PODER LEGISLATIVO  
 

 
         
 
 
 
 
 
 
 
 

Rivael Benedito          Almir Fernandes                    Lucas Pavan 
de Souza – PSB           Lima – PSDB       Zanatta – PV 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Flávio Roberto          Alceu Batista de      Antonio Edwaldo 
Salatino – PMDB                           Almeida Junior – PV     Dunga Costa – DEM 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Arlindo Mariano de      Aparecido Saraiva                         Beatriz S. Nogueira -  
Araujo Filho – PPS         da Rocha -  PMDB                         Rede Sustentabilidade 
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Carlos R. Santana          Claudio Henrique                     Denilson  Antonio 
- Solidariedade                             da Silva – PMN                          Pichitelli – PSL 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Gilberto Carlos                     Jaime Jose da                              Marcio Saito -  
Montovani – PR           da Silva – PTB               PSDB 
 
 
Comissão Especial de Turismo composta pelos seguintes vereadores:  
Denilson Antonio Pichitelli – Presidente 
Claudio Henrique da Silva 
Alceu Batista de Almeida Junior 
Gilberto Carlos Montovani 
Antônio Edwaldo Dunga Costa 
 
 
Comissão vai estudar potencial turístico de Araçatuba  

Matéria publicada no site da Câmara no dia 05/09/2017 

A Câmara Municipal de Araçatuba conta com mais uma comissão especial de 
vereadores. O grupo, que será formado por cinco parlamentares, terá a função de 
estudar a transformação de Araçatuba em Município de Interesse Turístico. O projeto 
de resolução que constitui a comissão, de autoria do vereador Denilson Pichitelli (PSL), 
foi uma das cinco matérias aprovadas durante a 9ª sessão ordinária do ano, realizada 
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na noite desta segunda-feira (03/04). Em regime de urgência, a pedido do vereador Dr. 
Alceu (PV), também foi apreciada a proposta de emenda à LOM (Lei Orgânica do 
Município), que altera os prazos para a elaboração do PPA (Plano Plurianual), da LDO 
(Lei de Diretrizes Orçamentárias) e da LOA (Lei Orçamentária Anual) no primeiro ano 
de mandato do prefeito.  

Essa matéria foi aprovada por unanimidade em primeira discussão e votação. 
Outra propositura aceita pelo plenário foi o projeto de lei que institui em 18 de março 
o Dia Municipal do Demolay. Trata-se de uma sociedade mantida pela maçonaria, cujo 
objetivo é formar cidadãos e líderes entre jovens do sexo masculino de 12 a 21 anos 
de idade. A matéria foi apresentada pelo vereador Dr. Alceu e pela vereadora 
licenciada Tieza (PSDB).  

Com uma emenda, os vereadores aprovaram o projeto de lei, assinado pelo 
vereador Gilberto Batata Mantovani (PR), que obriga os hospitais e clínicas 
particulares da cidade a divulgarem a lista de medicamentos gratuitos distribuídos por 
meio do programa do Governo Federal “Aqui tem Farmácia Popular”. Durante a 9ª 
sessão ordinária do ano, os vereadores aceitaram ainda o projeto de decreto 
legislativo, apresentado pela vereadora Beatriz (Rede), que concede o Diploma de 
Honra ao Mérito à FOA (Faculdade de Odontologia) da Unesp (Universidade Estadual 
Paulista) de Araçatuba pelos seus 60 anos de existência.  

REJEITADO – Por 12 votos contrários e apenas três votos favoráveis, os 
vereadores rejeitaram o projeto de lei complementar, de autoria do vereador Arlindo 
Araújo (PPS), que concede desconto de 5% no valor do IPTU (Imposto Predial e 
Territorial Urbano) aos contribuintes que plantarem e mantiverem uma árvore em 
frente de casa. Além do autor, votaram a favor da matéria os vereadores Cido Saraiva 
(PMDB) e Beatriz. A pedido do autor, vereador Denilson Pichitelli, foi retirado da pauta 
o recurso que pedia reconsideração pelo não recebimento de projeto de lei sobre a 
divulgação de listas de espera na rede municipal de saúde. 

 
Fonte: Assessoria de Comunicação: Suzy Faria  

 
Câmara Municipal de Araçatuba  
Endereço: Praça 9 de Julho, nº 26  
Telefone: (18) 3636-5000 
Site: www.camaraaracatuba.com.br 
 
 
 
 
 
 

  

http://www.camaraaracatuba.com.br/
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5.9. ECONOMIA DO MUNICÍPIO    

 
Sua economia é historicamente ligada à pecuária, sendo conhecida como 

cidade do boi gordo e, posteriormente, cidade do asfalto. Um famoso pecuarista de 
Araçatuba que se chamava Tião Maia fugiu para a Austrália por causa da ditadura. 
Atualmente, nas instalações de seu antigo frigorífico, funciona a Universidade Paulista 
(UNIP). 

 
O setor sucroalcooleiro está em crescimento acelerado e precisa de novas áreas 

para se expandir. O Noroeste Paulista é uma das últimas áreas viáveis e disponíveis no 
estado de São Paulo para esta necessidade que o setor demanda. 

A topografia, solo e clima favoráveis ao cultivo da cana-de-açúcar, mão-de-obra 
especializada, facilidades de escoamento da produção e sede de um dos maiores 
terminais sucroalcooleiros do estado de São Paulo, favorecem a região. 

 
Em 2008 era o 28° município do Estado de São Paulo em número de empresas 

atuantes. No ranking brasileiro ficou na 89ª posição com 7.267 unidades.  
 

Em 2010, dados do IPC Target indicavam que Araçatuba teria um consumo de 
R$ 2,63 bilhões ao ano, 18% maior que os dados de 2009 (R$ 2,22 bilhões) colocando 
assim Araçatuba no 39° no estado em capacidade de consumo. Em 2009 os habitantes 
da Classe E, com renda até R$ 410 no município representavam 1,1% da população 
total, sendo que em 2010 esse número foi reduzido para 0,7%. Para 2011 o potencial 
de consumo subiu para R$ 3,14 bilhões (alta de 19,25% em relação ao ano anterior).  
 

Dados da Secretaria de Estado de Desenvolvimento divulgados em maio de 
2010, apontam o município com potencial de desenvolvimento em todos os 
seguimentos da economia (agropecuária, indústria, comércio e serviços), em virtude 
da mão-de-obra qualificada, transporte e infra-estrutura. Todavia, ainda apresenta 
lentidão na questão imobiliária e turística. No Índice Paulista de Responsabilidade 
Social ficou classificada como n° 2 (intermediária), numa classificação de 5 (piores 
condições) a 1 (melhores condições), que leva em conta a saúde, educação e renda da 
população.  
 

Com relação a geração de empregos Araçatuba ocupava em abril de 2010, de 
acordo com Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, a 41ª posição no Estado 
de São Paulo em geração de empregos, obtendo o melhor índice da região a que 
pertence. De abril de 2009 até abril de 2010, Araçatuba já teve contratados 23.330 
funcionários. No mesmo período, 21.379 pessoas foram demitidas nas empresas do 
município. Finalizou 2010 com 2.720 novas vagas e 26.400 trabalhadores contratados. 
 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Economia
https://pt.wikipedia.org/wiki/Pecu%C3%A1ria
https://pt.wikipedia.org/wiki/Boi
https://pt.wikipedia.org/wiki/Ti%C3%A3o_Maia
https://pt.wikipedia.org/wiki/Austr%C3%A1lia
https://pt.wikipedia.org/wiki/UNIP
https://pt.wikipedia.org/w/index.php?title=Noroeste_Paulista&action=edit&redlink=1
https://pt.wikipedia.org/wiki/Cana-de-a%C3%A7%C3%BAcar
https://pt.wikipedia.org/wiki/%C3%8Dndice_de_pre%C3%A7os_no_consumidor
https://pt.wikipedia.org/wiki/R$
https://pt.wikipedia.org/w/index.php?title=%C3%8Dndice_Paulista_de_Responsabilidade_Social&action=edit&redlink=1
https://pt.wikipedia.org/w/index.php?title=%C3%8Dndice_Paulista_de_Responsabilidade_Social&action=edit&redlink=1
https://pt.wikipedia.org/w/index.php?title=Cadastro_Geral_de_Empregados_e_Desempregados&action=edit&redlink=1


 

 

 30 

O número de empresas com mais de 100 funcionários em 2011 é de 29, sendo 
que destas 18 cumprem a Lei de Cotas para deficientes físicos.  

 
No Ranking de Eficiência de Municípios – Folha (REM-F), que mede a eficiências 

das prefeituras em disponibilizar serviços básicos com menor uso de dinheiro público, 
Araçatuba está na 52° posição em 5281 municípios. 
 
 
Indústria 
 
Nestlé unidade de Araçatuba. 

De processamento de leite a máquinas de lavar 
roupas, passando por extrato de tomate e conservas, 
móveis planejado e medicamentos fitoterápicos, 
equipamentos hospitalares e fios cirúrgicos, produtos 
químicos e de instrumentação de alta tecnologia. 

O setor de confecções também é importante 
vocação econômica do município. Oitenta e seis 
pequenas e médias indústrias fabricam em média 180 
mil peças de roupas por mês. O setor tem merecido 
atenção especial do poder público através de 
investimentos para formação de mão-de-obra 

especializada e de cooperativas de produção e 
trabalho. 

Vale ressaltar que em setembro de 2007 a Nestlé inaugurou uma fábrica de 
fórmulas infantis na cidade. 
 
 
Agricultura e pecuária 

 
Café 

Por volta do ano 1908, a ferrovia Noroeste do 
Brasil chegava até Araçatuba. O Brasil tinha como 
ponta da economia a cafeicultura. É neste cenário 
que a cidade surge, momento de ocupação de terras 
no Oeste do estado e expansão das lavouras do 
café. 

Antes da ferrovia, esta região era habitada 
pelos índios caingangues. Até o início de 1920, as 
terras não eram muito procurada por 
desbravadores. 

Figura 7 - Divulgação / Fonte: P.M.A. 

Figura 8 - Divulgação / Fonte: P.M.A. 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Leite
https://pt.wikipedia.org/wiki/Fitoter%C3%A1pico
https://pt.wikipedia.org/wiki/Nestl%C3%A9
https://pt.wikipedia.org/wiki/Caf%C3%A9
https://pt.wikipedia.org/wiki/Ficheiro:NestleAra%C3%A7atuba.jpg
https://pt.wikipedia.org/wiki/Ficheiro:Roasted_coffee_beans.jpg
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Somente após a construção de um loteamento de terras na cidade de Birigui e 
formação de colônias japonesas e italianas, a cidade passou a ser alvo de pessoas com 
vontade de estabelecer-se nas terras. De 1926 até 1930 foram 13365 imigrantes, 
sendo japoneses, italianos, espanhóis e portugueses os mais importantes. 

Em 1929 a crise da bolsa de valores de Nova Iorque deu um golpe nas 
plantações de café aqui existentes. Já na década de 1940, a produção começa a cair. 
Em 1943 uma geada interferiu drasticamente na lavoura daquele ano. Assim a melhor 
solução para o declínio da produção do café eram a associação de outras culturas 
como arroz, feijão, milho, e pastagem para o gado. 
 
 
Gado 

O gado vinha de Goiás e Mato Grosso, 
chegava muito magro nas cidades da região. Desta 
forma os produtores tornaram-se especialista na 
engorda bovina. 

O café e as outras culturas ainda 
permaneceram de 1930 até 1960. Neste período 
importantes empresas instalaram-se na cidade: 
Matarazzo, Anderson Clayton, Brasmen e Sanbra 

especializadas no processamento de oleaginosas e 
grãos. 

Na década de 1960, a cidade recebe o nome de Cidade do boi gordo, devido ser 
o maior centro produtivo de gado de corte do Estado de São Paulo. Até hoje, 
Araçatuba é uma das principais cidades da pecuária de corte do Brasil. Porém, a região 
transforma-se gradativamente em pólo do setor sucroalcooleiro. 
 
 
Corte de cana-de-açúcar 

Em 1974 ocorreu a crise do petróleo, sendo 
assim criado pelo governo federal o Próalcool. Assim 
o Conselho Municipal de Desenvolvimento Integrado 
de Araçatuba, propõe uma campanha para instalar 22 
unidades produtoras de álcool na cidade. 

A cana-de-açúcar ocupava 10% da área 
cultivada da região em 1987. As usinas Destivale, 
Aralcool, Alcoazul e Cruzalcool produziam em ritmo 
acelerado. Atualmente a cidade é o novo pólo do 
setor sucroalcooleiro. Araçatuba em 2009, era 

responsável pela produção de 47% da energia limpa do Estado de São Paulo.  

Figura 9 - Divulgação / Fonte: P.M.A. 

Figura 10 - Divulgação / Fonte: P.M.A. 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Birigui
https://pt.wikipedia.org/wiki/D%C3%A9cada_de_1940
https://pt.wikipedia.org/wiki/Geada
https://pt.wikipedia.org/wiki/Goi%C3%A1s
https://pt.wikipedia.org/wiki/Mato_Grosso
https://pt.wikipedia.org/wiki/D%C3%A9cada_de_1960
https://pt.wikipedia.org/wiki/Pr%C3%B3alcool
https://pt.wikipedia.org/wiki/Ficheiro:Touro_Nelore_REFON.jpg
https://pt.wikipedia.org/wiki/Ficheiro:Trabalho.JPG
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A produção de banana em Araçatuba em 2010 foi de 5045 toneladas a 23ª maior do 
Estado de São Paulo.  
 
 
Algumas Empresas importantes 

Colormaq  

https://www.colormaq.com.br/ 

Nestlé  

https://www.nestle.com.br/site/home.aspx 

Mufatto  

http://www.supermuffato.com.br/?ref=logo 

Rondon  

http://www.supermercadosrondon.com.br/ 

Usina Aralco  

http://www.novaaralco.com.br/ 

Hospimetal  

http://www.hospimetal.com.br/brasil/historico.html 

Rigesa / WestRock  

https://www.westrock.com/en/brazil 

Unimed  

 http://www.unimedaracatuba.com.br/ 

  

https://pt.wikipedia.org/wiki/Banana
https://pt.wikipedia.org/wiki/Tonelada
https://www.colormaq.com.br/
https://www.nestle.com.br/site/home.aspx
http://www.supermuffato.com.br/?ref=logo
http://www.supermercadosrondon.com.br/
http://www.novaaralco.com.br/
http://www.hospimetal.com.br/brasil/historico.html
https://www.westrock.com/en/brazil
http://www.unimedaracatuba.com.br/
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6. COMTUR (CONSELHO MUNICIPAL DE TURISMO)   

  
6.1. LEI   
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6.2. LEI DE CRIAÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO  
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6.3. DECRETO DE NOMEAÇÃO    
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6.4. ATAS E LISTA DE PRESENÇA REGISTRADA 
6.4.1. ATA DA 1ª REUNIÃO E LISTA DE PRESENÇA REGISTRADA 
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6.4.2. ATA DA 2ª REUNIÃO E LISTA DE PRESENÇA REGISTRADA 
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6.4.3. ATA DA 3ª REUNIÃO E LISTA DE PRESENÇA REGISTRADA 
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6.4.4. ATA DA 4ª REUNIÃO E LISTA DE PRESENÇA REGISTRADA 
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6.4.5. ATA DA 5ª REUNIÃO E LISTA DE PRESENÇA REGISTRADA 
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6.4.6. ATA DA 6ª REUNIÃO E LISTA DE PRESENÇA REGISTRADA 
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6.5. AÇÕES DO TURISMO  
 

6.5.1. Secretária de Turismo expõe no estande da Prefeitura de Araçatuba 

durante a EXPO 2017 

Durante a EXPO, a Secretaria de Turismo junto com o COMTUR, Conselho 

Municipal de Turismo, divulgou o mapa turístico de Araçatuba.  O material consta com 

a divulgação dos atrativos turísticos, locais para alimentação, hospedagem e locais 

públicos. 

 

 

 
 

 

 
Figura 12 - Apresentação no estande / Fonte: P.M.A. 

 
 

Figura 11 - Estande da Prefeitura na Expo / Fonte: P.M.A. 
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6.5.2. Secretaria de Turismo de Araçatuba e Pronatec oferecem vagas para 
cursos profissionalizantes 

Publicado em 09 de agosto de 2017 às 18:51 – www.aracatuba.sp.gov.br 
Estão abertas as inscrições para cursos profissionalizantes em diversas áreas de 

qualificação profissional. A iniciativa é da Secretaria Municipal de Turismo de 
Araçatuba, através do Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego – 
Pronatec Oferta Voluntária. 

Os interessados maiores de 16 anos têm até o dia 18 de agosto para se 
inscrever nos cursos de recepcionista, inglês básico, espanhol básico, fotógrafo, agente 
de gestão de resíduos sólidos, auxiliar de fiscalização ambiental, operador de aterro 
sanitário de resíduos sólidos urbanos, auxiliar de fiscalização ambiental, assistente de 
planejamento, programação e controle de produção. 

De acordo com o secretário de Turismo, Petrônio Pereira Lima, os cursos 
disponibilizados pelo programa atendem às demandas de temas atuais, como meio 
ambiente e processos que envolvem resíduos sólidos, além de apresentar diversidade 
de cursos profissionalizantes. 

Para se inscrever, é necessário fazer a pré-matrícula exclusivamente através do 
telefone (18) 3625-8636. O curso é 100% online e gratuito. As vagas são limitadas. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 13 - Cartaz / Fonte: P.M.A. 

http://www.aracatuba.sp.gov.br/
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6.5.3. Araçatuba realiza primeira audiência pública para desenvolvimento do 

Turismo 

Publicado em 22 de junho de 2017 às 11:21  - www.aracatuba.sp.gov.br 

A Prefeitura de Araçatuba realiza, nesta terça-feira (13), às 19h30, no auditório 
da Câmara Municipal, a 1ª Audiência Pública para desenvolvimento do Plano Diretor 
de Turismo. De acordo com o secretário de Turismo, Petrônio Pereira Lima, o evento 
tem o objetivo de congregar entidades, associações, empresas da área de gastronomia 
e de hotelaria, e de segmentos que compõe o trade turístico de Araçatuba. 

De acordo com a pasta, embora a cidade experimente uma taxa de urbanização 
de 98%, seus moradores ainda possuem um forte vínculo às tradições do homem do 
campo, principalmente em seus distritos rurais como Córrego da Divisa, Água Limpa, 
Prata, Jacutinga e Cafezópolis. Cada um com suas peculiaridades, são atrativos 
turísticos em perspectiva. Por exemplo, na Água Limpa já se pratica o turismo rural, 
ciclo turismo e eventos gastronômicos. 

No convite distribuído às autoridades ligadas ao setor, a secretaria argumenta 
que “em meio a um ritmo acelerado de crescimento e expansão urbana e de um 
justificado otimismo, o município de Araçatuba vislumbra um horizonte promissor, 
que irá traduzir em maior geração de riquezas, de mais empregos, e principalmente 
em novas oportunidades, tanto para empresários como para trabalhadores.” 

Ainda segundo o documento, a cidade vive e respira ares de transformação, 
busca melhor qualidade de vida, bem estar e disposição para implemento de 
atividades voltadas ao turismo, que proporcionarão o complemento deste 
desenvolvimento, que vem 
acontecendo e sendo determinante 
para a consolidação do pólo 
regional. 

“Por tudo isso, é 
imprescindível que os empresários 
e a comunidade participem deste 
importante debate”, destaca o 
secretário. 

  
               Figura 14 - Prefeito e Secretaria de Turismo / Fonte: P.M.A. 

http://www.aracatuba.sp.gov.br/
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6.5.4. Araçatuba prepara mapa turístico para distribuir durante a Expô 2017  

Em 5 jul, 2017 – www.aracatuba.sp.gov.br 

Na próxima sexta-feira (7) inicia o maior evento da região de Araçatuba, a Expô, 
e a Secretaria Municipal de Turismo, com o apoio do Conselho Municipal de Turismo 
(Comtur), está preparando um material para divulgar a cidade aos visitantes. Trata-se 
de um mapa turístico com informações, telefones úteis e locais para visitar, que será 
distribuído durante o evento e nas próximas atividades relacionadas ao turismo em 
Araçatuba.”Por incrível que pareça, estamos concluindo o primeiro mapa turístico do 
município”, afirma o secretário Petrônio Pereira Lima. “Tenho certeza que muitas 
pessoas não conhecem todos esses locais, eu mesmo não conheço tudo. A pessoa vem 
para um hotel sem conhecer nada, aí ela pega no balcão e vai saber onde estão as 
coisas mais interessantes da cidade”, explica. Constam no mapa locais relacionados a 
serviços públicos como Justiça, Saúde, Segurança e restaurantes, praças, parques e 
outros. 

De acordo com o secretário, esse é o primeiro fruto prático do Plano Diretor de 
Turismo de Araçatuba, que já teve duas audiências públicas realizadas em junho para 
debater o tema. “Com esse mapa turístico, as pessoas poderão conhecer a cidade de 
outras maneiras, com um roteiro bem elaborado, informações úteis e adaptado para 
buscar outras por meio da internet”, explica o secretário. O mapa foi elaborado pelo 
arquiteto e ex-servidor municipal Mauro Rico, que atua junto ao Comtur e é o chef 
responsável pelo Caldo do Artista, um dos pratos típicos da cidade.     
   

Em cidades onde há circuitos turísticos consolidados é comum receber em 
hotéis, pousadas e outros locais mapas dos atrativos oferecidos. Araçatuba, que há 
anos discute e tenta ser um município de interesse turístico, está concluindo o seu 
primeiro. O mapa trará os principais pontos de interesse para visitantes, como praças 
e parques, museus, esportes aquáticos, igrejas e templos, cultura e lazer, cicloturismo 
e turismo rural, por exemplo. E em cada um destes itens haverá um código QR. 

Os códigos QR, cada vez mais comuns em ações de marketing, são um meio de 
transmitir informações a dispositivos móveis por meio de um código de barras. A 
maioria dos celulares com câmera pode escanear esse código e, após a decodificação, 
ele remete o usuário a um texto, link ou site sobre o assunto. No mapa, por exemplo, 
haverá uma foto do Templo Budista Honpa Hongwanji da Noroeste com as principais 
informações e um código QR ao lado. Ao escanear o código com seu celular, 
automaticamente você será direcionado para a página do templo. 

http://www.aracatuba.sp.gov.br/
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“Isso para o turista é fundamental e para nós, moradores, também. Com isso, 
queremos que as crianças 
das nossas escolas possam 
fazer um circuito turístico 
guiado pela cidade, por 
exemplo”, explica o 
secretário. A Prefeitura 
pretende disponibilizar 10 
mil mapas durante a Expô, 
que terão tamanho 
próprio para dobrar e 
guardar no bolso. 

FERNANDO VERGA – 
Araçatuba 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

Figura 15 - Secretaria de Turismo / Fonte: P.M.A. 

Figura 16 - Matéria publicada / Fonte: P.M.A. 
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6.6. FOTOS DAS REUNIÕES 
 

6.6.1. Audiência Pública de Sensibilização do Turismo 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Figura 17 - Público / Fonte: P.M.A. 

Figura 18 - Prefeito / Fonte: P.M.A. 

Figura 19 - Autoridades   

presentes / Fonte: P.M.A. 
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6.6.2. Reunião de Planejamento Estratégico 
 

 
Figura 20 - Público  / Fonte: P.M.A. 

 
 

  
 
 

 
 
 
 
 
 

Figura 21 - Grupo de discussão / Fonte: P.M.A. 



 

 

 96 

7. TURISMO REGIONAL  
 
Tietê Vivo 
O Circuito Turístico é composto pelos seguintes municípios: Alto Alegre, 
Andradina, Araçatuba, Birigui, Buritama, Castilho, Gastão Vidigal, Ilha 
Solteira, Itapura, Lourdes, Pereira Barreto, Santo Antonio de Aracanguá, 
Sud Mennucci e Suzanápolis. 
 

 
 região em destaque 

 
 

Figura 22 - Reunião dos gestores  / Fonte: P.M.A. 
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8. INVENTÁRIO DOS ATRATIVOS TURÍSTICOS 
 

8.1. TURISMO DE AVENTURA 
 

8.1.1. Aeromodelismo 
 

Pista do Clube de Aeromodelismo de Araçatuba, localizada no bairro 
Engenheiro Taveira. 

 
Associação Promove campeonatos e encontros de aeromodelismo em 

Araçatuba estando já no seu 21º encontro que ocorreu em 10/09/2016. 
 
Associação Araçatubense de Aeromodelismo 
Endereço: Rua Coelho Neto, nº 74 
Telefone: (18) 3117-7434 
Email: rh@conradocontabilidade.com.br  
Facebook: Aara Araçatuba  
 

 
Figura 23 - Pista / Fonte: P.M.A. 

 
 

mailto:rh@conradocontabilidade.com.br
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8.2. TURISMO DE LAZER 
 

8.2.1. Praia Municipal Milton Camargo – Prainha da Amizade 
 

A prainha Municipal foi inaugurada em setembro de 2000, no final da 
administração da Prefeita Germinia Venturolli. Conta com uma área de 28,2 mil 
metros quadrados, localizada a margem esquerda do Rio Tietê. 

 
O local conta com 12 quiosques com churrasqueiras e banheiros além de 

quatro lanchonetes. 
 
Atualmente conta com a vigilância da guarda municipal que efetua rondas 

periódicas. A limpeza é realizada diariamente por um funcionário da Secretaria 
Municipal do Turismo. 
 
Fundação/Inauguração: 08/06/2000 conforme Lei Municipal 5769/00 
Endereço: Km 59 + 575 m da Rodovia descontinuada SP-463 – Rodovia Eliezer 
Montenegro Magalhães 
Responsável: Secretaria Municipal do Turismo de Araçatuba-SP 
Horário de Atendimento: 08:00 as 18:30 horas, todos os dias 
Telefone: (18) 3625-8636 Secretaria de Turismo 
Email: turismo.pma@aracatuba.sp.gov.br 
 

 
Figura 24 - Prainha / Fonte: Ken Chu 

  

https://www.google.com.br/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjdqJK0-KbUAhVCkZAKHSBEBiwQtwIIKTAB&url=http%3A%2F%2Fg1.globo.com%2Fsao-paulo%2Fsao-jose-do-rio-preto-aracatuba%2Ftem-noticias-1edicao%2Fvideos%2Fv%2Frodovia-eliezer-montenegro-magalhaes-em-aracatuba-sp-esta-interditada%2F2146975%2F&usg=AFQjCNGylVPZQNXZJMqrPZwNG5v4aEWipw&sig2=3W09XY96f2p1E-2YFVXUBQ
https://www.google.com.br/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjdqJK0-KbUAhVCkZAKHSBEBiwQtwIIKTAB&url=http%3A%2F%2Fg1.globo.com%2Fsao-paulo%2Fsao-jose-do-rio-preto-aracatuba%2Ftem-noticias-1edicao%2Fvideos%2Fv%2Frodovia-eliezer-montenegro-magalhaes-em-aracatuba-sp-esta-interditada%2F2146975%2F&usg=AFQjCNGylVPZQNXZJMqrPZwNG5v4aEWipw&sig2=3W09XY96f2p1E-2YFVXUBQ
mailto:turismo.pma@aracatuba.sp.gov.br
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8.2.2. Zoológico Municipal Dr. Flavio Leite Ribeiro 
 

O Zoológico Municipal 
Dr. Flavio Leite Ribeiro foi 
inaugurado em 1963, mas só foi 
reconhecido por força de lei 
municipal em 1976. É um 
espaço que agrega atividades 
ligadas ao lazer, turismo, 
esporte e à pratica de 
atividades físicas, culturais, de 
educação ambiental e de 
pesquisa. 

 
Localizado em área privilegiada de Araçatuba, possui cerca de 117.000 metros 

quadrados, abriga por volta de 40 espécies de animais, dentre eles algumas que 
correm risco de extinção, dentre vários outros que completam a fauna do local. 

 
A flora do espaço também é rica em espécies nativas e constitui-se um jardim 

botânico que abriga diversas espécies de aves silvestres é um excelente roteiro para os 
amantes da natureza e de quem gosta de um ambiente relaxante e agradável. 
 
Fundação/Inauguração: 
1963 
Endereço: Rua do Fico 
s/n  
Responsável: Secretaria 
Municipal do Meio 
Ambiente e 
Sustentabilidade de 
Araçatuba 
Horário de Atendimento: 
09:00 as 17:00 
Telefone: (18) 3621-4488 
Email: 
smmas@aracatuba.sp.gov.br 
 

Figura 25 - Zoológico / Fonte: P.M.A. 

Figura 26 - Zoológico / Fonte: Ken Chu 

mailto:smmas@aracatuba.sp.gov.br
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Figura 27 - Zoológico / Fonte: P.M.A. 

 
 

8.2.3. Parque da Fazenda do Estado (Secretaria Municipal do Meio 
Ambiente e Sustentabilidade de Araçatuba- SMMAS) 

  
O Parque da Fazenda do 

Estado encontra se localizado em 
região nobre de Araçatuba, a 
pouco mais de 5 minutos do 
centro da cidade e vizinho do 
Recinto de Exposição de 
Araçatuba, recebe diariamente o 
publico para passeios e atividades 
voltadas para o Meio Ambiente 
devido a sua trilha ecológica, 
parque  entre outros. 
Localizado entre as avenidas dos 

Araçás e Dr. Alcides Fagundes 
Chagas, é administrado pela 
Prefeitura de Araçatuba, por meio da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e 
Sustentabilidade (SMMAS). 

 

Figura 28 - Parque / Fonte: P.M.A. 



 

 

 101 

Desde a sua fundação o Parque vem ganhando atrativos dentre os quais 
podemos destacar: a Trilha da Cruz de Malta, praça do idoso com playground e ponto 
de leitura. Além do paisagismo feito com grama, orquídeas, árvores e bancos. 

 
A equipe de educação ambiental da secretaria recebe frequentemente, escolas 

municipais, entidades e cursos voltados para a área do Meio Ambiente para educação 
ecológica. São realizados palestras, cursos, dentre várias outras atividades. Também 
recebe grupos do Cras, Nasf, escoteiros, universitários e escolas de outras cidades. 
Além de visitantes que requerem o monitoramento. 
 
Fundação/Inauguração: 2011 
Endereço: Avenida Doutor Alcides Fagundes Chagas, 222 – Bairro: Aviação 
Responsável: Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Sustentabilidade de Araçatuba 
Horário de Atendimento: 08:00 as 17:00 
Telefone: (18) 3607-6550 
Email: smmas@aracatuba.sp.gov.br 
 

 
Figura 29 - Parque / Fonte: P.M.A. 

 

mailto:smmas@aracatuba.sp.gov.br
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Figura 30 - Parque / Fonte: Ken Chu 

 
 

8.2.4. Parque Ecológico Baguaçu – PEBA 
  

Fundado em 22 de novembro de 
1988, o PEBA fica localizado as margens do 
Ribeirão Baguaçu, entre a Avenida 
Baguaçu, Avenida Waldir Felizola de Morais 
e Avenida Joaquim Pompeu de Toledo, 
próximo a empresa SAMAR responsável 
pela captação e tratamento da água e 
esgoto de Araçatuba. 

 
O parque abriga uma rica 

biodiversidade, funcionando como 
laboratório para pesquisa de estudantes de 
biologia e meio ambiente de toda a região. 
Sua trilha ecológica conta com uma 
belíssima flora passando as margens do rio 
onde existia antigamente uma pedreira 
que foi utilizada no crescimento de 
Araçatuba.  

 
O local está aberto para visitantes 

Figura 31 - Parque / Fonte: Ken Chu 
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com horário agendado que pode ser monitorado ou não. A Secretaria Municipal do 
Meio Ambiente de Araçatuba, mantém também uma equipe de educação ambiental 
que recebe frequentemente escolas municipais, estaduais, entidades, cursos e outros 
para atividades voltadas para o meio ambiente. 

 
Anualmente a Secretaria comemora no dia 22 de Abril o “Dia do Baguaçu”, 

onde é realizado junto ao parque um mutirão de limpeza com a participação de vários 
órgãos públicos e entidades nos quais podemos destacar: servidores da prefeitura, 
Bombeiro, Guarda municipal, Tiro de Guerra, Escoteiros, Ongs, Policia Civil e Militar, 
escolas publico e privadas, faculdades e membros da própria sociedade em geral.  
 
Fundação/Inauguração: 1988 
Endereço: Avenida Baguaçu, 1259 – Vila Santo Antonio 
Responsável: Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Sustentabilidade de Araçatuba 
Horário de Atendimento: 08:00 as 17:00 
Telefone: (18) 3625-2448 
Email: smmas@aracatuba.sp.gov.br 
 
 

 
Figura 32 - Cachoeira / Fonte: Angelo Cardoso  

  

mailto:smmas@aracatuba.sp.gov.br
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8.2.5. Yacht Club Araçatuba 
 

Fundado em 12 de abril de 1988, o clube fica 
localizado às margens do Rio Tietê, em Araçatuba, em 
um lago formado pela barragem da Usina Hidroelétrica 
de Três Irmãos, como opção de lazer e entretenimento 
para seus associados. Desde então, o desenvolvimento 
do clube foi notório e sua contribuição para o turismo 
regional igualmente sem precedentes. 

 
O Yacht Club de Araçatuba oferece ampla estrutura física com sede social, 

piscinas, quadras de tênis, marina e ampla área de lazer com milhares de árvores. Aos 
finais de semana uma equipe de lazer proporciona brincadeiras lúdicas para que as 
crianças aproveitem o clube e para que os pais também possam se divertir sem 
preocupações. 

 
Vários eventos sociais são organizados pela diretoria social do Yacht Club de 

Araçatuba, sempre reunindo os associados e seus convidados num clima muito festivo 
e fraterno.  

 
Hoje o Yacht Club de Araçatuba possui mais de 250 associados, acesso facilitado 

com estrada pavimentada até a entrada, estrutura física com sede social, piscinas, 
quadras de tênis, marina, ampla área de lazer com milhares de árvores e um ambiente 
familiar, harmônico que reúne a cada final de semana e feriados, as famílias dos 
associados num clima muito amistoso e de grande confraternização. 
 
Fundação/Inauguração: 
12/04/1988 
Endereço: Rodovia Caram 
Rezek, km 18 
Horário de Atendimento: 07:00 
as 19:00 - Sábado, Domingo e 
Feriados 
Observação: Clube aberto 
apenas para associados 
Telefone: (18) 3117-5464  
Email: yacht.club@terra.com.br 

Figura 33 - Piscina / Fonte: P.M.A. 

mailto:yacht.club@terra.com.br
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Figura 34 - Clube / Fonte: P.M.A. 

 
 
 

8.2.6. Centro de Lazer João Miranda de Souza 
(Popularmente conhecido como Lagoa do Miguelão) 
 

A Lagoa do 
Miguelão como é 

popularmente 
conhecida, foi 
revitalizada pela 
prefeitura e passou a 
contar com um centro 
de Lazer para toda a 
sociedade. 

 
Localizada 

próxima ao Zoológico 
Municipal e a Praça da 
Juventude, recebe 

diariamente 
moradores e visitantes para a pratica de atividades físicas por se encontrar em uma 
área junto às margens da lagoa que torna o ambiente agradável para a pratica de 
esportes. 

Figura 35 - Parquinho / Fonte: P.M.A. 
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O local conta com um conjunto poliesportivo que inclui uma pista de cooper, 
campo de futebol, duas quadras de vôlei de areia, dois quiosques e uma quadra de 
malha. 

Além disto, possui uma infra-estrutura composta por rede de iluminação, 
vestiários e dois banheiros. 
 
Fundação/Inauguração: 04/09/95 – Decreto-Legislativo 021/95 
Endereço: Avenida Dois de Dezembro, 1079-1145 – Parque Res. Aeroporto 
Horário de Atendimento: 08:00 as 18:00 todos os dias 
 
 

 
8.2.7. Engenho Recanto Passatempo 

 
Lugar Agradável com boa infraestrutura  
 
Endereço: Rua das Rosas  n:sn 
Telefone: (18) 3623-7725 
Horário de Atendimento: sábado - 13h0 até 18h30 / domingo - 13h até 18h30 
 

 

 
Figura 36 - Engenho / Fonte: P.M.A. 
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8.2.8. Praça João Pessoa - Praça 500 anos 
 

A Praça João Pessoa, também conhecida como praça 500 anos, tem sido palco 
de muitos eventos em virtude de se localizar em região central e possuir infra-
estrutura para shows como palco e bancos. 

 
Ela recebeu no ano de 2000, investimento da iniciativa privada que teve todo o 

seu espaço revitalizado e atualmente o município vem investindo no local. 
 
Tem sido palco de muitos eventos importante dentre os quais podemos 

destacar a Virada Cultura e apresentação de artistas e bandas de nossa cidade de 
região. 

 
Atualmente o agendamento de shows é realizado pela Secretaria Municipal de 

Cultura que disponibiliza quando necessário equipamento de som e equipe técnica 
para realização dos eventos. 

 
Um espaço agradável com boa iluminação e parque para crianças, além de 

estar próximo a bares e restaurantes. 
 
Endereço: Rua Armando Sales de Oliveira, nº 25 - Bairro das Bandeiras 
Responsável: Secretaria Municipal de Cultura 
Horário de Atendimento: Todos os dias 
Telefone: (18) 3636-1270 
Email: secretariacult@gmail.com 

 
Figura 37 - Praça João Pessoa / Fonte: Ken Chu 

  

mailto:secretariacult@gmail.com
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8.2.9. Praça da Juventude - Pista de Skate 
 

A praça da Juventude, é um dos espaços mais modernos do Brasil para a prática 
de esporte radical utilizando o skate. No local foi construído uma pista de skate 
baseado em informações de praticantes do esporte que ajudaram a idealizar o projeto 
da área de lazer. 

 
O local foi estruturado de uma forma que Araçatuba tenha uma das melhores 

pistas do Brasil. 
 
Atualmente recebe sktistas de Araçatuba e região que freqüentam o local 

devido à ótima estrutura da pista para a prática do esporte. O local é aberto ao publico 
em geral e fica próximo ao Zoológico Municipal de Araçatuba. 
 
Fundação/Inauguração: 15/06/2013 
Endereço: Rua Álvares de Azevedo, nº 879 - Bairro dona Amélia 
Responsável: Secretaria Municipal de Esporte, Lazer e Recreação 
Horário de Atendimento: Todos os dias 
Telefone: (18) 3636-1290 
 

 
Figura 38 - Pista de Skate / Fonte: Ken Chu 
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8.2.10. Hot Planet Araçatuba 
 

Ainda em fase de conclusão da construção. Previsto para Novembro de 2017 – 
1ª Fase 
 
Endereço: Rua Dr. Keisaburo Fujihara, 390 – Jardim Pinheiros 
Telefone: (18) 3304-8805 / (18)  98163-4554 / (18) 3637-5000 
Email: contato@hotplanet.com.br 
 
 
 
 
 
 

 
Figura 39 - Divulgação / Fonte: P.M.A. 
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8.3. TURISMO DE COMPRA 
 

8.3.1. Calçadão da Marechal / Princesa Isabel 
 

O chamado calçadão de Araçatuba foi fundado nas décadas de 80, localizado no 
centro comercial da cidade. Já foi considerado o maior polo comercial da cidade 
possuindo 05 quadras entre as ruas Marechal Deodoro da Fonseca e a Rua Princesa 
Isabel onde existe vários estabelecimentos comerciais e também agencias bancarias.                     

 
Foi fundado no ano de 1984 na gestão do então prefeito Sidney Cinti. Sofreu 

grande resistência por parte dos comerciantes à época, pois acreditavam que iria gerar 
prejuízo aos lojistas. Hoje, sabe-se que foi um empreendimentos de muito sucesso, 
pois aumentou as vendas e trouxe muitos turistas para a cidade. 
 
Fundação/Inauguração: 1984 
Endereço: Rua Marechal Deodoro com a Rua Princesa Isabel no Centro de Araçatuba 
Responsável: ALCA – Associação dos Lojistas do Calçadão de Araçatuba 
Horário de Atendimento: 09:00 as 18:00 horas, exceto em datas comemorativas 
Informações: www.omelhordobairro.com/aracatuba 
 

 
Figura 40 - Calçadão / Fonte: P.M.A. 

  

http://www.omelhordobairro.com/aracatuba
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8.3.2. Araçatuba Shopping 
  

O Araçatuba Shopping, foi inaugurado em novembro de 1995, conta com uma 
área construída de 30.000m² sendo um dos maiores centro de compras de Araçatuba 
e região, com uma média mensal de 200 mil clientes, abrangendo uma área com mais 
de 700 mil habitantes. 

 
Conta com várias lojas dentre elas as âncoras: C&A, Lojas Americanas, Marisa e 

Academia Smart Fit, também possui um cinema completamente digital e uma praça de 
alimentação com muitas opções além de contar com estacionamentos cobertos com 
500 vagas. 

 
Possui 02 pisos de lojas e um terceiro piso que é estacionamento. O acesso aos 

pisos se dá por duas escadas rolantes e dois elevadores trazendo conforto e 
comodidade para seus clientes. 

 
Em constante atualização, sempre cheio de novidades o Araçatuba Shopping é 

um dos pontos de referência para toda a cidade e região. 
 
Fundação/Inauguração: 09/11/1995 
Endereço: Avenida  Joaquim Pompeu de Toledo, nº  601 - Bairro Nova Iorque 
Horário de Atendimento: Segunda a Sábado: Lojas, alimentação, lazer e 
entretenimento das 10 às 22 horas. / Domingo e Feriados: Alimentação, lazer e 
entretenimento das 11 às 22 horas. / Lojas: das 13 às 19 horas. 
Telefone: (18) 3622-2369 
 

 
Figura 41 - Fachada Shopping / Fonte: P.M.A. 
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8.3.3. Shopping Praça Nova 
 

Ocupando um terreno de 39 mil m², sendo 21 mil m² serão de área bruta locável, o 
empreendimento fica às margens da Rodovia Marechal Rondon (SP-300), próximo ao 
entroncamento com a Rodovia Elyeser Montenegro Magalhães (SP-463). A entrada do 
Praça Nova fica na avenida Governador Mário Covas, 6.001, no Bairro Guanabara. 

 
Um ambiente agradável aos visitantes e aspectos sustentáveis. O novo shopping 

center tem dois pavimentos acessíveis por meio de escadas rolantes e elevadores, 
estacionamentos amplos e ainda iluminação natural, o que garante um ar moderno e 
arrojado ao espaço. 

 
O Praça Nova também conta com uma Praça de Eventos, um amplo espaço 

destinado para todas as atividades promocionais e eventos do shopping, eventos infantis, 
musicais, culturais, exposições etc. O Praça Nova hoje conta com grandes lojas ancoras 
como entre elas Riachuelo, Renner, Kalunga e Lojas Americanas alem de uma praça de 
alimentação com 18 restaurantes no sistema fast food, incluindo o McDonald’s e o Burger 
King, e cinco salas de cinema Cineflix, sendo três delas 3D. Entre as lojas de moda, 
acessórios, artigos esportivos e artigos diversos que o público poderá encontrar. 
  
Fundação/Inauguração: 2014 
Endereço: Rua Carlos Pereira da Silva, 6000 – Jardim Guanabara 
Horário de Funcionamento: Segunda a Sábado: 10:00 às 22:00 horas / Domingo e 
Feriados: 11:00 às 22:00 horas 
Telefone: (18) 3607-6000 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

Figura 42 - Fachada Shopping / Fonte: P.M.A. 
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8.3.4. Havan Araçatuba 
  

A Loja de Departamento Havan tem sido um dos pontos turísticos e comercial 
mais visitados de Araçatuba desde sua inauguração em maio de 2012. A loja conta 
com seu principal cartão postal a escultura baseada na Estátua da Liberdade de Nova 
Iorque. Símbolo da rede catarinense desde 1996, a réplica do monumento neoclássico 
tem aproximadamente 35 metros de altura, contando a base metálica que serve de 
suporte para a escultura.  Segundo a Havan, a escultura foi adotada como seu símbolo 
para sinalizar a idéia de liberdade de compras, preços acessíveis e opções de escolha. 

 
Boa parte dos clientes e visitantes vem de outras cidades, pois o 

empreendimento funciona como âncora para Araçatuba. A Havan tem sua matriz em 
Santa Catarina e a loja de Araçatuba é a 40ª da rede e segunda do Estado de São 
Paulo. 

 
O local consta com amplo estacionamento, banheiros, água potável e ambiente 

climatizado. O acesso se dá por escada rolante e uma rampa de fácil acesso inclusive 
para deficientes. O prédio é moderno e fica na região central da cidade próximo ao 
terminal urbano de coletivo e a rede de hotelaria da cidade. 
 
Fundação/Inauguração: 26/05/2012 
Endereço: Avenida dos Araçás, 1300 – Centro 
Horário de Atendimento: Segunda a Sábado:  09:00 às 22:00 horas / Domingo e 
Feriados: 10:00 às 20:00 horas 
Telefone: (18) 3637-0440 
 

 
Figura 43 - Fachada  / Fonte: P.M.A. 
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8.4. TURISMO DE PESCA 
 

8.4.1. Recanto da Pesca - Pesque e Pague 
 

O local possui restaurante com cardápio variável e infra-estrutura com 
quiosques, banheiros, estacionamento e playground para as crianças. Passou por 
reformas recentemente aumentando seu espaço com a construção de mais quiosques 
e reforma da lanchonete que passou a ter um cardápio variável, além de servir 
porções de peixes diversos. 

 
Possui também lagoas artificiais para a prática do pesque e pague ou pesca 

esportiva. 
 
Possui uma grande variedade de peixes dos quais podemos destacar: Tilapia, 

Pacu, Dourado e outros. 
 
Ambiente agradável e tranqüilo para toda a família junto a natureza, ideal para 

relaxar e descansar além de apreciar deliciosos peixes. 
 
Endereço: Vicinal Jocelin Gottardi, km 5 
Responsável: Creso e Ivanilde 
Horário de Atendimento: 07:00 as 18:00 todos os dias 
Telefone: (18) 99669-4524 
 

 
Figura 44 - Pesqueiro / Fonte: P.M.A. 
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8.4.2. Pesqueiro Country / Pesque e Pague 
 

Desde sua inauguração o pesqueiro passou por mudanças e foi reformulado em 
Dezembro de 2016. 

 
O local possui duas lagoas com peixes diversos tais como: pacus, pirararas, 

tambaquis, cacharas e outros. 
 
Além disto, possui uma lanchonete com banheiros e acessibilidade com salão 

de festas para eventos. Também possui quiosques e área para crianças. 
Fica localizado na Zona Leste de Araçatuba e tem fácil acesso pela Avenida Odorindo 
Perenha. 

 
Ambiente agradável e tranqüilo para toda a família junto a natureza, ideal para 

relaxar e descansar além de apreciar deliciosos peixes. 
 
Fundação/Inauguração: 26/11/1999 
Endereço: Rua Valentim Rodrigues, s/n 
Responsável: Maíra 
Horário de Atendimento: 08:00 as 20:00  de Quarta a Segunda / Fechado Terça e 
Quarta 
Telefone: (18) 98171-9749 
Email: pesqueirocountry@hotmail.com 
 
 

 
Figura 45 - Pesqueiro / Fonte: P.M.A. 

 

mailto:pesqueirocountry@hotmail.com
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8.4.3. Pesque Pague e Restaurante Lago Azul 
 

O local possui restaurante com cardápio variável e infra-estrutura com 
quiosques, banheiros, estacionamento.  

 
Conta com 15 Tanques que são utilizados para a prática do pesque e pague ou 

pesca esportiva. 
 
Possui uma grande variedade de peixes dos quais podemos destacar: Pacu, 

Tambacu, Tambaqui, Patinga, Dourado e outros. 
 
Ambiente agradável e tranqüilo para toda a família junto a natureza, ideal para 

relaxar e descansar além de apreciar deliciosos peixes. 
 
Fundação/Inauguração: 1990 
Endereço: Rodovia Nametalla Rezek, km 01+500m 
Responsável: Bete e Antonio 
Horário de Atendimento: 08:00 as 19:00 de Terça a Domingo 
Telefone: (18) 3631-4060 
Email: cristianekuroso@hotmail.com; jackrisato@gmail.com  
Informações: http://gdetudoumpouco.blogspot.com.br/2013/02 
 

 
Figura 46 - Pesqueiro / Fonte: P.M.A. 

  

mailto:cristianekuroso@hotmail.com
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8.4.4. Pesca – Rio Tiete 
 
Principais pontos de pesca  
 
Ponto 1- Foz do Ribeirão Baguaçu 

Devido à grande quantidade de arvores submersa, o local é propício à pesca do 
tucunaré e de iscas vivas como o lambari, a tuvira e o camarãozinho. 
 

Ponto 2- Praia Municipal de Araçatuba 
Local ideal para funcionar de base de apoio ao pescador esportivo já que o 

acesso é livre e possui rampa de desembarque, bares e lanchonetes, sanitários, 
estacionamento, segurança e por- se em um ponto médico de pequenos  
deslocamentos de bote a importantes pontos de pesca do município. 

 
Nesse local e nas proximidades o peixe que mais se pesca é a corvina. O acesso 

ao local se faz por meio da Rodovia Estadual Elyeser Montenegro Magalhães, Km 58. 
No local é possível encontrar guias de pesca. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Ponto 3- Ponte Sobre a Hidrovia Tietê- Paraná 

Local Preferido por quem pesca desembarcada, embora a segurança no local 
seja precária devido ao grande fluxo de veículos que transitam pelo local. 

 

Figura 47 - Pescadores / Fonte: Ken Chu 
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Do alto da ponte até a lamina d’água, no vão central, a altura é de 15 metros. A 
pesca no local é farta de corvinas. 
 
 

Ponto 4- Yacht Club de Araçatuba 
Embora o local seja de acesso restrito aos associados e convidados, é uma 

importante base de apoio ao pescador esportivo principalmente se utilizar 
embarcações como lanchas. O local possui completa infra-estrutura  como rampa de 
desembarque, garagem de barcos, oficina, posto de abastecimento, central de rádio e 
equipe de socorrista. 
 

Nos finais de semana, o restaurante funciona para os associados. Os 
navegantes que estiverem passando em frente e desejarem desembarcar para 
conhecer o local ou mesmo almoçar, deverão obter autorização através do rádio. 
 
 

Ponto 5- Condomínio de Ranchos Córrego Azul 
O acesso ao Córrego Azul é Feito por meio de estrada pavimentada de boa 

qualidade (10KM) Estrada municipal Caram Rezek e um pequeno trecho de estrada 
não pavimentada (8KM) Esquerda na continuação Estrada municipal Caram Rezek. 
 

Ponto 6- Rancho Copa Cabana 
Rodovia Eliezer Montenegro Magalhães - s/n Km 57, Araçatuba - SP, 16023-055, 

à direita por um trecho de terra, Sinalização na rodovia para facilitar o acesso. 
 
Possui infraestrutura  como rampa de desembarque. 

Contem Ranchos de alugueis por finais de semana ou temporada. (Direto com o 
Proprietário). (18) 3609-4260 Associação dos Proprietários do Copacabana Residencial 
Park. 
 
 

Ponto 7- Rancho Santa fé I e II 
Rodovia Olegário Ferraz –  s/n Km 17, CEP: 1605500 
Possui infraestrutura  como rampa de desembarque. 
Contem Ranchos de alugueis por finais de semana ou temporada. (Direto com o 

Proprietário). 
 
Principais Espécies da Ictiofauna Regional. 
Dourado, Pintado, Piranha, Piapara, Corvina, Cascudo, Dourado Cachorro, Tucunaré, 
Pacu, Piau, Lambari, Traira e Porquinho. 



 

 

 119 

 
 
 
 

 
Figura 49 - Rio / Fonte: P.M.A. 

Figura 48 - Pescadores / Fonte: Angelo Cardoso 
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8.5. TURISMO CULTURAL 
 

8.5.1. Museu Rintaro Takahashi 
 

O Museu RINTARO TAKAHASHI de Araçatuba apresenta estudos, costumes e 
hábitos das várias tribos indígenas bem como uma vasta coleção de rochas. Vem 
contribuir significativamente para estudos e pesquisas dos alunos de Araçatuba, região 
e de outros estados brasileiros.  

 
No Museu Rintaro Takahashi também podem ser encontrado estudos sobre 

rochas e através de exposição são apresentadas exemplares de animais conservados 
em meio às rochas, fósseis de peixes, conchas de animais marinhos, etc. 

 
Para atender melhor a demanda e dar aos visitantes uma referência, foi criado 

uma nova  estrutura arquitetônica e a logística para atender visitantes foi 
criteriosamente elaborada, inclusive com agendamento para as escolas através de 
telefone.  
 
Fundação/Inauguração: 2005 
Endereço: Rua Luiz Pereira Barreto, nº 713 
Responsável: Sr. Kunivo Takahashi 
Horário de Atendimento: Apenas por agendamento 
Telefone: (18) 3623-1246 
 

 
Figura 50 - Museu / Fonte: P.M.A. 

  



 

 

 121 

8.5.2. Museu Ferroviário Moises  Joaquim Rodrigues 
 

O Museu dispõe de cerca de 600 peças, que foram doadas pela família do ex-
funcionário da estrada de ferro Noroeste do Brasil (NOB), Moisés Joaquim Rodrigues, 
falecido há doze anos, que foi chefe da estação ferroviária de Araçatuba, e cujo nome 
batiza o museu. 
 

Entre as peças estão aparelhos de staff, telégrafos de vários modelos, lanternas 
sinalizadoras e diversas ferramentas. 
 

O local foi criado para resgatar a memória dos profissionais que trabalharam no 
inicio do século passado na Ferrovia que foi um dos motivos do nascimento de 
Araçatuba. 
 
Fundação/Inauguração: 17/12/2016 
Endereço: Rua Joaquim Nabuco, 125/135 – Centro  
Responsável: Jose Fernando Bacelar 
Horário de Atendimento: 8:00 as 17 de Segunda a Sexta 
Visita espontânea nos horários especificados, para grupos e escola através de 
agendamento. 
Telefone: (18) 3637-3354 
Email: museuferroviarioaracatuba@gmail.com 
 

 
Figura 51 - Museu / Fonte: P.M.A. 

 
 
 
 
 
 

  

mailto:museuferroviarioaracatuba@gmail.com
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8.5.3. Museu Municipal Marechal Candido Rondon 
 

O Museu foi criado em 1964 mas somente em 1996 a prefeitura concluiu uma 
belíssima restauração da antiga "casa do engenheiro" (residência oficial do 
engenheiro-chefe da NOB). O museu passou a ser um ponto de admiração pela 
arquitetura do prédio, o largo jardim circundante, com uma imponente árvore de 
antes do surgimento de Araçatuba.  

 
Localizado bem em frente da pracinha fronteira à estação ferroviária 

desativada, com entrada oficial pela Quinze de Novembro e iluminado fartamente à 
noite, o museu causa mesmo forte impressão aos passantes. 

 
Seu acervo histórico foi organizado cientificamente e tem sido visitado por 

estudantes de outras cidades e pelo povo em geral; sempre são organizados eventos 
através de exposições históricas. Freqüentemente, ali são desenvolvidos trabalhos de 
pesquisa e exposição, mudando a parte que pode ser flutuante nas coleções. 
 
Fundação/Inauguração: 1964 
Endereço: Rua Quinze de Novembro, nº  247 – Centro – Araçatuba-SP 
Responsável: Secretaria Municipal de Cultura 
Horário de Atendimento: 8:00 as 17:00 de Segunda a Sexta 
Telefone: (18) 3625-3392 
Email: marechalrondon1964@gmail.com 
 

 
Figura 52 - Museu / Fonte: Ken Chu 

  

mailto:marechalrondon1964@gmail.com
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8.5.4. Museu do Som, Imagem e Comunicação Alcides Mazzini 
 

O Museu do Som, Imagem e Comunicação fica localizado ao lado do Museu dos 
Ferroviários na região central de Araçatuba. Possui um acervo reunido pelo falecido 
radialista Alcides Mazzini, que hoje dá o nome ao museu. Mazzini, arrecadou as peças 
do museu entre pessoas da comunidade e empresas do ramo de comunicação do 
município.  

 
Entre os itens, estão instrumentos musicais (sanfona e órgãos), máquinas de 

somar e escrever, computadores, projetor de filmes super 8, vitrolas, rádios, 
microfones, gravadores, câmeras fotográficas, telex, ainda os primeiros equipamentos 
da Rádio Cultura, entre outros.  
 
Endereço: Rua Joaquim Nabuco, nº 151 – Centro  
Responsável: Secretaria Municipal de Cultura 
Horário de Atendimento: 8:00 as 17:00 de Segunda a Sexta - Visita apenas por 
agendamento 
Telefone: (18) 3636-1270 
 
 
 

 
Figura 53 - Museu / Fonte: P.M.A. 
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8.5.5. Museu de Artes Plásticas de Araçatuba 
 

O Museu de Artes Plásticas de Araçatuba fica localizado ao lado da Secretaria 
Municipal de Cultura de Araçatuba na região central da cidade. Ele participa do projeto 
“OLHAR ARTE”, que tem como objetivo aproximar a população dos artistas plásticos e 
suas obras, também visa fortalecer a classe artística de Araçatuba e região. 

 
O objetivo do projeto tem como principal foco expor trabalhos dos artistas da 

cidade e região com a finalidade de torná-los conhecidos para a população e também 
mapear os artistas plásticos de Araçatuba. A idéia do museu é que o público vá até o 
espaço onde acontece a exposição.  
 
Endereço: Rua Duque de Caxias, nº 29 – Centro 
Responsável: Secretaria Municipal de Cultura 
Horário de Atendimento: 8:00 as 17:00 de Segunda a Sexta - Visita Livre 
Telefone: (18) 3636-1270 
 

 
Figura 54 - Exposição no Museu / Fonte: P.M.A. 
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8.5.6. Teatro Municipal “Castro Alves” 
 

Inaugurado em 1968. Recuperado e reinaugurado em 2011 
Informações complementares: 

Originalmente, o Teatro “Castro Alves” compunha o complexo do Intec – 
Instituto Noroestino de Trabalho, Educação e Cultura. Atualmente, possui uma 
bilheteria, 215 (duzentas e quinze) poltronas, palco medindo 7 (sete) metros de 
largura por 7 (sete) metros de profundidade, devidamente equipado com rotunda no 
fundo e três pernas de tecido em cada lateral, 2 (dois) camarins com banheiros, 
equipamentos de som e luz e cabine técnica com mesa e rack de luz e som. 

 
O Intec foi entidade idealizada e implantada por Franco Baruselli, que foi seu 

primeiro gestor e, portanto, o primeiro gestor do teatro, cuja programação era 
definida por Paulo Grobe. O complexo do Intec funcionava onde hoje está instalada a 
Casa da Cultura “Adelino Brandão” e foi inaugurado em 1968. 

 
O Teatro Municipal “Castro Alves” foi reinaugurado em 2011, após permanecer 

por mais de 20 anos inativo, chegando mesmo a ser utilizado como depósito. Do 
complexo original, resta apenas a área do teatro, registrando-se a perda do painel que 
ornamentava sua entrada, pintado pelo artista italiano Franco da Sermide. 

 
O projeto de recuperação do espaço foi elaborado pela arquiteta Rosa Emília 

Marques Pavan. Ao longo dos anos, o Teatro “Castro Alves” viu a passagem de nomes 
importantes das Artes, como Elis Regina, Toquinho, Vinícius de Morais, Jorge Mautner, 
o grupo teatral de Gianfrancesco Guarnieri, e atores como Raul Cortez, Paulo Betti, Eva 
Wilma, Marília Pera e Tony Ramos, entre outros. 
 
 
Endereço: Rua Duque de Caxias, nº 29 - Centro 
Responsável: Secretaria Municipal da Cultura – Tec.: Osvaldir Pereira da Silva 
Horário de Atendimento: Quando não há agendamento, de segunda a sexta-feira, das 
8h às 12h e das 14h às 17h - Há disponibilidade de abertura para visitação 
Por se tratar de local de uso constante, a visitação torna-se inviável, uma vez que os 
trabalhos de montagem e desmontagem de eventos impedem a presença de pessoas 
estranhas a esses afazeres. 
Telefone: (18) 3636.1270 
Email: secretariacult@gmail.com 
 

mailto:secretariacult@gmail.com
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8.5.7. Teatro Municipal “Paulo Alcides Jorge” 
 

Com capacidade de 200 lugares, é dotado de palco medindo 10 (dez) metros de 
largura por 6 (seis) metros de profundidade, devidamente equipado com rotunda no 
fundo e três pernas de tecido em cada lateral, um camarim com banheiro, um 
mezanino, um piano, equipamentos de som e luz e cabine técnica com mesa e rack de 
luz e som. 

 
Em sua estrutura técnica, o teatro abriga um piano de cauda da marca Kwai, o 

que ressalta a vocação natural do espaço para recitais e concertos. 
Ao longo do ano, seu uso é contínuo, intensificando-se nos meses finais, o que resulta 
em média anual de 250 eventos realizados no local, sempre com casa cheia. Em média, 
contabiliza-se público de 180 pessoas por evento, o que resulta em público de mais 2 
mil espectadores/ano. 

 
O Teatro Municipal “Paulo Alcides Jorge” integra complexo cultural que reúne, 

ainda, a Biblioteca Municipal “Rubens do Amaral” e outros equipamentos. Foi 
construído durante a gestão do prefeito Oscar Gurjão Cotrim, tendo contribuição do 
Governo do Estado, então chefiado por Paulo Maluf, sendo Henrique Cunha Bueno o 
secretário da Cultura. 
Atualmente, o teatro funciona como um centro cultural multiuso, abrigando atividades 
de toda ordem, da formação à difusão. Ali são realizados ensaios teatrais, 

Figura 55 - Teatro / Fonte: P.M.A. 
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apresentações artísticas, workshops, aulas abertas, formaturas e inúmeros outros 
eventos de caráter formativo e cultural. 
 
Inaugurado em 6 de novembro de 1981. 
Endereço: Rua Armando Salles de Oliveira, s/nº 
Responsável: Secretaria Municipal da Cultura – Tec.: Osvaldir Pereira da Silva 
Horário de Atendimento: Quando não há agendamento, de segunda a sexta-feira, das 
8h às 12h e das 14h às 17h - Há disponibilidade de abertura para visitação 
Por se tratar de local de uso constante, a visitação torna-se inviável, uma vez que os 
trabalhos de montagem e desmontagem de eventos impede a presença de pessoas 
estranhas a esses afazeres. 
Telefone: (18) 3636.1270 
Email: secretariacult@gmail.com 
 
 
 

Figura 56 - Teatro / Fonte: P.M.A. 

mailto:secretariacult@gmail.com
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8.6. TURISMO RURAL 
 

8.6.1. Hotel Fazenda Botânico 
 

O Botânico Hotel Fazenda, Esporte e SPA é o destino para quem deseja 
realizar seus eventos em meio à natureza! 

 
Um lugar agradável onde você pode realizar: Aniversários, Palestras, 

Reuniões de Trabalho, Festas de Empresas, Eventos Familiares, Eventos 
Empresariais, Cursos etc.É um espaço onde você pode se reunir com seus amigos, 
familiares e colegas de profissão em harmonia e sem agitação. Têm p iscinas, SPA 
com balneário, sauna seca e úmida, campo de futebol, trilha de mountain-bike e 
muito mais. 
 
Endereço: Rodovia Marechal Rondon KM-530 
Telefone: (18) 3637-0899 / (18) 99794-4945 
Informações: http://www.aracatubabotanicohotel.com.br 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  Figura 57 - Divulgação / Fonte: P.M.A. 

http://www.aracatubabotanicohotel.com.br/
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8.7. TURISMO RELIGIOSO 
 

8.7.1. Capela de Santo Onofre - 1º Templo Religioso de Araçatuba 
 

Venerado por sua intercessão pela cura do vício do álcool (Onofre venceu a 
bebida antes de tornar-se religioso), o eremita (aquele que vive longe do contato com 
as pessoas) tornou-se conhecido graças a um de seus discípulos, Pafúncio, que foi 
acolhido pelo santo após ter perdido as forças depois de uma longa caminhada. 

 
A primeira capela, feita de tábua, foi construída em 1914 e inaugurada em 25 

de março do ano seguinte. Entretanto, ainda em 1915 um incêndio destruiu a igreja e 
ela foi reconstruída entre 1919 e 1921. A ligação de Onofre com a cura do alcoolismo 
fez que com que o então bispo dom Lúcio Antunes de Souza, em visita a Araçatuba em 
1921, alterasse o padroeiro do município por Nossa Senhora Aparecida. 

 
Antes de ser instalada onde se contra atualmente, a capela foi erguida 

novamente por um casal devoto 
de Onofre, às margens da 
estrada de ferro, em uma 
propriedade rural, porém 
precisou ser retirada de lá 
devido a mudanças estruturais 
na ferrovia. 

 
Na década de 1990, a 

capela foi reformada e, em 
setembro de 1997, tombada 
como patrimônio histórico de 
Araçatuba. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Figura 58 - Capela / Fonte: P.M.A. 
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8.7.2. Paróquia Santuário São João Batista e São Judas Tadeu 
 

 
A igreja possui uma edificação muito 

bem conservada e seu estilo romano confere 
ao local a grandiosidade típica das igrejas do 
período clássico. O local possui fácil acesso e 
sempre está aberta para visitantes. Conta com 
banheiros e água potável. Mantém seu 
cronograma de missas que se realizam nas 
segunda, quarta, quinta e sexta-feira as 19:30; 
sábados as 17:00 horas e aos Domingos as 
07:00, 10:00, 18:00 e 19:30. 
 
Endereço: Praça São João, s/n – Bairro São 
João  
Responsável: Padre Sineval Plácido da Silva 
Horário de Atendimento: 8:00 as 17:00 - 

Visitação Livre 
Telefone: (18) 3623-7386 
Email: saojoao.ata@hotmail.com  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 59 - Fachada do Santuário / Fonte: P.M.A. 

Figura 60 - Interno do Santuário / Fonte: P.M.A. 

mailto:saojoao.ata@hotmail.com
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8.7.3. Igreja Messiânica Mundial do Brasil 
 

Localizada em área central da cidade, com características especiais tais como: 
fácil acesso, disponibilidade de estacionamento, o local possui folhetos de divulgação 
e orientação religiosa geralmente distribuído aos frequentadores de forma gratuita. O 
atrativo dispõe de água potável e banheiros.  

 
O local é palco de eventos como feira com produtos orgânicos e pratos típicos 

da culinária japonesa. Como toda obra da Igreja Messiânica, a arquitetura, além da 
facilidade de acesso ainda prima pela beleza plástica e suavidade das formas, a 
manutenção e limpeza é sempre impecável. 
 
Endereço: Rua Silva Manoel, 15  
Responsável: Luis Carlos Santos de Miranda 
Horário de Atendimento: 8:00 as 20:00 todos os dias - Visitação livre 
Telefone: (18) 3624-6024 
Email: sandra.alvarez@messianica.org.br  
 
 

 
Figura 61 - Interno da Igreja / Fonte: Ken Chu 

  

mailto:sandra.alvarez@messianica.org.br
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8.7.4. Catedral Nossa Senhora Aparecida 
 

A igreja possui uma arquitetura contemporânea com escultura do Cristo em 
madeira em tamanho original. Possui toda a infraestrutura necessária, com secretaria, 
água potável, banheiros, acesso para deficiente físico, meio de comunicação e outros. 
Existe uma preocupação muito grande em atender os deficientes físicos, para isto foi 
instalado no local um elevador.   

 
A pintura é mantida sempre em boas condições e a manutenção é feita 

permanentemente. Mantém um cronograma de horário de missa a ser confirmado 
junto a secretaria da igreja. 
 
Endereço: Praça Rui Barbosa, s/n  - Centro - Araçatuba-SP 
Responsável: Padre Guabiraba 
Horário de Funcionamento: A ser confirmado junto à secretaria da igreja - Visitação 
Livre 
Telefone: (18) 3623-5245 
 
 
 
 

 
Figura 62 - Igreja / Fonte: Ken Chu 
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8.7.5. Templo Budista Hongwanji da Noroeste 
 

O templo possui infraestrutura adequada e de acordo com as características 
originais da religião budista. O responsável por prestar informações é qualificado para 
falar sobre o templo e o budismo. O atrativo dispõe de uma infraestrutura completa 
com água potável e banheiros. 
 
Endereço: Rua Fernando Costa, 54 – Centro - Araçatuba-SP 
Responsável: Monge Mario Kajiwara 
Horário de Atendimento: das 9:00 as 14:00 Sábado e Domingo - Ligar para agendar 
visita 
Telefone: 3623-7564 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  
Figura 63 - Templo / Fonte: Ken Chu 
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8.7.6. Templo Budista Nambei Honganji 
 

O templo possui infraestrutura adequada e de acordo com as características 
originais da religião budista. O responsável por prestar informações é qualificado para 
falar sobre o templo e o budismo. O atrativo dispõe de uma infra-estrutura completa 
com água potável e banheiros. 
 
Endereço: Rua Santos Dumont, 303 – Bairro Higienópolis 
Responsável: Reverendo Tomoyuki Goto 
Horário de Atendimento: A ser verificado junto ao Templo - Ligar para agendar visita 
Telefone: (18) 3608-2448  - (18) 981820049 
 
 
 

 
Figura 64 - Templo / Fonte: P.M.A. 
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8.7.7. Bairro Rural Água Limpa ( Ciclo Turismo) 
 

Bairro antigo, onde também se deu as primeiras ocupações de Araçatuba, o 
Água Limpa tem toda uma história voltada para a produção de riquezas extraídas da 
terra. No passado, foram as plantações cafeeiras. Conforme o livro "História de 
Araçatuba", de Odette Costa e Célio Pinheiro, as primeiras famílias ali se instalaram 
entre 1915 e 1917, período em que se deu a primeira colheita de café em Araçatuba. 
As sacas eram despachadas nos vagões da antiga NOB (Estrada de Ferro Noroeste do 
Brasil) para serem levadas até o porto de Santos e exportadas para o mundo inteiro. 

 
Bairro Água Limpa, que traz a melhor paisagem da zona rural de Araçatuba. 

Água Limpa tem um belíssimo cenário campestre, com nascentes e córregos de águas 
limpas, perfeito para os amantes do cicloturismo e do turismo de aventura. O bairro 
abriga construções quase centenárias, casarios históricos, antigas propriedades 
agrícolas e uma pequena vila, que foi residência de colonos. 

 
 
 

 
Figura 65 - Ciclistas / Fonte: P.M.A. 
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Figura 66 - Ciclista / Fonte: P.M.A. 

 
 
 
RESTAURANTE A COLÔNIA 
(Culinária caseira muito variada e 
deliciosa) 
Horário de Atendimento: Sáb - 
Dom: 11:30 - 15:30 
Endereço: Estrada Vicinal Vincenzo 
Mannarelli, km 10 - Água Limpa 
Telefone: (18) 99781-3284 
Informações: Facebook: 

https://www.facebook.com/pages/
A-Colonia/424929270965824 
Localização: Google Maps: https://goo.gl/maps/LpYAH 
 

BAR DO LINDAURO (Culinária 
caseira) 
Endereço: Bairro Água Limpa 
Telefone: (18) 99743-3950 
Horário de Atendimento: Quinta-
feira:17:00-23:00 / Sexta-
feira:17:00-23:59 / Sábado:10:00-
17:00 / Domingo:10:00-18:00 

8.8.  
8.9.  

Figura 67 - Divulgação / Fonte: P.M.A. 

Figura 68 - Divulgação / Fonte: P.M.A. 

https://goo.gl/maps/LpYAH
http://infolugares.com.br/SP/Aracatuba/
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8.10. TURISMO GASTRONÔMICO – PRATOS CAIPIRA 
 

8.10.1. Cupim Casqueirado 
 

O cupim casqueirado é um dos pratos que identifica a nossa cidade, inclusive 

em outros Estados. Isso porque o seu preparo compreende técnicas e processos 

exclusivos, além de todo um ritual na sua efetiva preparação. Esse prato, que só 

poderia mesmo ter surgido em terras conhecidas como as do boi gordo, ultrapassou 

fronteiras, caiu no gosto popular e atingiu a fama, tendo repercussão nacional ao ser 

tema do programa “Mais Você” da Rede Globo de Televisão, apresentado por Ana 

Maria Braga. 

No mês de temporada, como em dezembro, são vendidas aproximadamente seis 

toneladas de cupim em restaurantes locais.O cupim casqueirado, em sua forma 

tradicional, foi criado pelo Sr. Sérgio Montoro, proprietário do antigo Bar Kiara, 

localizado na esquina da Rua Bandeirantes com a Rua Tabajaras, onde começou a ser 

servido. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Figura 69 - Divulgação / Fonte: P.M.A. 
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8.10.2. Caldo do Artista 
 

É uma delícia e o criador tem um perfil impressionante. O Caldo do Artista foi 
criado em 1980, em Araçatuba, numa comunidade rural chamada Estrela Guia adepta 
do naturalismo.  O personal chef Mauro Rico, que é também arquiteto urbanista, 
músico e terapeuta reikiano, conta como criou a “obra” gastronômica: “Pediram para 
eu fazer um caldo, então fui pegando tudo que vi pela frente na cozinha como 
cenoura, vagem, mandioca, abóbora, frango e outros ingredientes. Finalizei com um 
cacho de bananas que já estavam maduras demais e, provavelmente, seriam 
descartadas. Todo mundo aprovou!”. 
 

O nome se deve ao fato do caldo ter sido criado no Dia do Artista, ou seja, 24 
de agosto. Rico começou a repetir a receita em festas e eventos: “Por fim, a Secretaria 
de Turismo transformou o caldo em produto turístico. Hoje está presente na feira livre 
de domingo ou em exposições ou eventos de Araçatuba. É uma típica comida de rua, 
pra se degustar informalmente em copos ou canecas”.  

 

 
Figura 70 - Divulgação / Fonte: P.M.A. 

http://jornalistafatima.blogspot.com.br/2014/06/caldo-do-artista-tem-que-
provar.html 
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8.11. TURISMO DE EVENTO 
 

8.11.1. Batucando Araçatuba 
 

O projeto foi idealizado pelo músico Daniel Freitas e hoje conta com o apoio do 
supervisor em instrumento do Projeto Guri Saulo Bertolino e do músico e 
representante do Shopping Praça Nova, Pepa Pedro Dibo. 

 
O Batucando é o maior encontro do gênero no estado e no país. Ele é uma 

celebração aos instrumentos de percussão, em especial a bateria e o cajón, que reuni 
centenas de músicos, numa apresentação única. “Este ano vamos ter programação 
diversificada, museu da música, workshops, entre outros. Estamos com novos 
parceiros e a faixa etária de participantes é livre. As aulas são ministradas por vídeos, 
assim todos podem participar de qualquer lugar do Brasil”, explicou Freitas. 

 
O evento está na sua 5ª edição e foi realizado no dia 6 de maio, no 

estacionamento do Shopping Praça Nova, em Araçatuba. 
 
Informações: https://pt-br.facebook.com/BatucandoATA/ ou 
https://www.youtube.com/watch?v=BAR-9qz2Afs 
 

 
Figura 71 - Público do evento / Fonte: P.M.A. 

 

  

https://pt-br.facebook.com/BatucandoATA/
https://www.youtube.com/watch?v=BAR-9qz2Afs
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8.11.2. Buteco Legal 
 

O evento do Buteco Legal - Festival de Comida de Boteco - consolidou-se. 
Tornou-se uma atividade do calendário  cultural e turístico de Araçatuba pelo número 
de estabelecimentos inscritos e pelo volume de gente que comparece na sua Grande 
Saideira. 

 
A iniciativa é da Prefeitura Municipal de Araçatuba através da 

(secretaria municipal de Cultura), se tornando uma realização  também da secretaria 
municipal de Turismo e do Sindicato dos Hotéis, Restaurantes, Bares e Similares, com 
calendário fixo: véspera do aniversário de Araçatuba.  

 
Os bares não pagam nenhuma taxa para participar do Buteco Legal, nem de sua 

Grande Saideira. O resultado da venda fica para o caixa do estabelecimento. Além de 
divulgar a empresa, os botecos venderam muito das 10h às 24h do dia. 

 
Mas o Buteco Legal não se resume à sua Saideira, existe um trabalho anterior 

que é  árduo feito com muita insistência: 1) trazer  os empresários (os  botequeiros) 
para palestras de formação (apoio do SEBRAE) tanto no aspecto gerencial quanto à 
culinária e higiene; 2) a visita da comissão julgadora a cada estabelecimento para 
atribuição de pontos nos seguintes itens: higiene, atendimento, qualidade da bebida, 
prato, petisco. Será 7ª Edição em 2017. 
 
Informações: http://butecolegal.blogspot.com.br/ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Figura 72 - Competidor / Fonte: P.M.A. 

http://blogdoconsa.blogspot.com.br/2012/11/programacao-artistica-do-buteco-legal.html
http://butecolegal.blogspot.com.br/
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8.11.3. Caça ao Cubo do Conhecimento 
 

A “CAÇA AO CUBO DO CONHECIMENTO UNITOLEDO” consiste em uma 
modalidade de circuito onde os participantes buscam encontrar cubos previamente 
distribuídos em pontos específicos das cidades de Araçatuba, Guararapes, Penápolis e 
Birigui, seguindo “pistas culturais” disponibilizadas diariamente (as 00h00), no 
Facebook, Twitter e Instagram do CENTRO UNIVERSITÁRIO TOLEDO – UNITOLEDO 
(facebook.toledo.br - twitter.toledo.br - @unitoledo), além do facebook particular do 
Reitor do Unitoledo Bruno Toledo (facebook.com/brunotoledoreitor). As pistas, até a 
divulgação, são de caráter sigiloso, visando à lisura do Concurso Cultural. 

 
O evento chegou a mobilizar mais de 80 mil pessoas nas últimas edições, em 

busca de prêmios. A iniciativa surgiu de uma brincadeira do reitor Bruno Toledo ao 
idealizar uma caça a presentes entre a família. Logo o reitor decidiu transformar tal 
ideia em algo maior que ligasse o conhecimento, a tecnologia e as relações 
interpessoais.  Desde 2000 o projeto foi adotado pela UniToledo e passou a envolver 
toda a comunidade de Araçatuba e da região. 

 
“A Caça ao Cubo do Conhecimento tem o poder de estimular as pessoas a 

buscar o novo, a resgatar valores, relacionamentos familiares e pessoais perdidos pelo 
tempo. A ideia do cubo não é só dar prêmios, não é só materialismo, mas é estimular 
as pessoas a estudar, a buscar coisas novas, novas culturas, unir-se, resgatar valores e, 
principalmente, por meio dos ganhadores dos Cubos Dourados, mudar a vida das 
pessoas por meio do ensino superior”, explica o Bruno Toledo. 
 
Informações: http://www.convergenciacom.net/noticias/sala-de-imprensa/2719-
unitoledo_promove_a_5a_edicao_da__caca_ao_cubo_do_conhecimento_.htmlweb.t
oledo.br/.../2016/.../REGULAMENTO-CAÇA-AO-CUBO-UNITOLEDO-2016 
 

 
Figura 73 - Divulgação / Fonte: P.M.A. 

 

http://www.convergenciacom.net/noticias/sala-de-imprensa/2719-unitoledo_promove_a_5a_edicao_da__caca_ao_cubo_do_conhecimento_.htmlweb.toledo.br/.../2016/.../REGULAMENTO-CAÇA-AO-CUBO-UNITOLEDO-2016
http://www.convergenciacom.net/noticias/sala-de-imprensa/2719-unitoledo_promove_a_5a_edicao_da__caca_ao_cubo_do_conhecimento_.htmlweb.toledo.br/.../2016/.../REGULAMENTO-CAÇA-AO-CUBO-UNITOLEDO-2016
http://www.convergenciacom.net/noticias/sala-de-imprensa/2719-unitoledo_promove_a_5a_edicao_da__caca_ao_cubo_do_conhecimento_.htmlweb.toledo.br/.../2016/.../REGULAMENTO-CAÇA-AO-CUBO-UNITOLEDO-2016
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Figura 75 - Público / Fonte: P.M.A. 

Figura 74 - Organizadores / Fonte: P.M.A. 
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8.11.4. Campeonato Mundial de Paramotor 
 

Araçatuba vem se destacando no cenário de paramotor (parapente impulsionado 
por um motor que fica acoplado ao piloto), o esporte que mais cresceu nos últimos cinco 
anos no Brasil, passando de 30 para cerca de 700 pilotos.  

 
O presidente da Associação Brasileira de Paramotor, Luís Henrique Marini, disse 

que Araçatuba já é conhecida por ter o maior encontro continental de paramotor, e que 
isso acontece devido ao apoio do poder público e da localização da área destinada ao 
evento. 
 
Endereço: Rua Conde Zepelin  N. SN 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 76 - Divulgação / Fonte: Angelo Cardoso 
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8.11.5. Carnaval 
 

Araçatuba sempre 
foi rica em carnavais, seja 
com desfile das escolas 
de samba existentes no 
município através da 
associação das escolas de 
samba existentes, como 
também em salões onde 
se brinca o carnaval na 
cidade, temos também o 
carnaval com cristo feito 
pelas igrejas católicas do 
município onde atrai 
muitos adeptos de outras 
cidades. 

 

 
 

 
Figura 78 - Divulgação / Fonte: P.M.A. 

  

Figura 77 - Divulgação / Fonte: P.M.A. 
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8.11.6. Circuito Queima do Alho do Oeste Paulista 
 

A origem da 
expressão “Queima do 
Alho”, como é 
conhecido o cardápio 
típico do mundo 
sertanejo, ainda é um 
grande mistério mesmo 
para os mais 

especializados 
cozinheiros desse 
segmento. Há várias 

versões, mas nenhuma 
conclusiva. O fato é que 

a comida tem sua marca registrada, nasceu do cardápio mais comum oferecido aos 
peões de boiadeiro, os homens que, sobre o lombo de cavalos, transportavam grandes 
boiadas pelos estados brasileiros, predominantemente da região centro-oeste para 
região sudeste. As viagens duravam semanas, até meses, e para alimentar quem 
cavalgava por 12 horas por dia era preciso reforçar a comida, o que na época era 
entendido como acrescentar carne a todos os pratos. 

 
 Recinto de Exposições Clibas de Almeida Prado, foi realizado o 9º Circuito da 
Queima do Alho do Interior Paulista - junho de 2017. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 79 - Público / Fonte: P.M.A. 

Figura 80 - Figura 78 - Público / Fonte: P.M.A. 
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8.11.7. Congresso Clube Manoel de Abreu 
 

Há muitos motivos que podem convencer o profissional da área de Diagnóstico 
por Imagem a participar das reuniões do Clube Manoel de Abreu. O evento é uma 
oportunidade de confraternização e descontração para todos – não somente médicos, 
mas também familiares, representantes do setor e colaboradores. 

 
Também é importante lembrar a importância histórica do Clube, que teve início 

em meados da década de 60, quando médicos de diversas regiões do Estado saíam de 
suas cidades rumo às cidades determinadas para os encontros informais. Chegavam 
geralmente no sábado à noite, hospedavam-se na cidade e eram recebidos para jantar 
na própria casa do anfitrião. No domingo analisavam juntos os casos trazidos e 
também discutiam os problemas que um ou outro estava enfrentando, buscando em 
grupo soluções possíveis. 

 
Com a fundação da SPR e o desenvolvimento do Clube, as reuniões foram se 

aperfeiçoando, chegando ao nível atual. O espírito inicial do encontro, porém, não 
mudou e nem deve mudar. Permanece norteado pela amizade e descontração. E para 
que continue assim, é preciso a participação e o interesse de cada colega, residente 
e/ou radiologista, nas reuniões que tanto orgulham a SPR. 
 
Informações: www.spr.org.br/eventos/clube-manoel-de-abreu/clube-manoel-de-
abreu-aracatuba-2017 
Local do Evento: Tietê Resort & Convention Araçatuba 
Data: 30 de junho a 02 de julho  
 

 
 

  

http://www.spr.org.br/eventos/clube-manoel-de-abreu/clube-manoel-de-abreu-aracatuba-2017
http://www.spr.org.br/eventos/clube-manoel-de-abreu/clube-manoel-de-abreu-aracatuba-2017
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8.11.8. Concurso de Contos 
 

O concurso de contos Cidade de Araçatuba, existente de 1985, é uma forma de 
estimular a produção literária. Sempre foi uma promoção da Secretaria municipal de 
Cultura. 

 
Para concorrer, os interessados deverão mandar apenas um conto inédito 

digitado, com pseudônimo, para o e-mail: contosaracatuba@gmail.comna forma de 
dois anexos (postagem  eletrônica): 

 
29.º Concurso de Contos Cidade de Araçatuba  2016 - premiando contos desde 

1985. De Janeiro a Abril. 
 
Informações: http://concursodecontos.blogspot.com.br/ 
 
 
 
 

 
Figura 81 - Conto / Fonte: P.M.A. 

  

http://contosaracatuba@gmail.com/
http://concursodecontos.blogspot.com.br/
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8.11.9. Corrida do Fogo 
 

A tradicional prova de rua é comum entre as corporações de Bombeiros no 
Brasil. Em Araçatuba, a Corrida do Fogo nasceu em 1993. A iniciativa do subtenente 
José Ribeiro, buscando integrar os membros do Corpo de Bombeiros com a 
comunidade. As edições sempre atraíram atletas de varias regiões do Estado, servindo 
inclusive de treinamento para prova de ruas mais tradicional do Brasil a São Silvestre. 
 
Data: Dezembro. 
Informações: http://www.atanews.com.br/materias/6-esportes/10719-xxiii-corrida-
do-fogo-em-aracatuba/ 
 

 
Figura 82 - Largada / Fonte: P.M.A. 

 
 

  

http://www.atanews.com.br/materias/6-esportes/10719-xxiii-corrida-do-fogo-em-aracatuba/
http://www.atanews.com.br/materias/6-esportes/10719-xxiii-corrida-do-fogo-em-aracatuba/
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8.11.10. Cosmos 
 

Tradicional e parte insubstituível do calendário da cidade, o ciclo de palestras e 
debates propõe aos participantes uma reflexão sobre a condição humana na Terra e 
no universo, numa abordagem educativa da astronomia e Ufologia. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

O evento atrai moradores de várias cidades da região, sendo considerado dos 
mais categorizados do gênero, com reconhecimento no Brasil e no exterior. Durante 
uma semana inteira, no final das férias de Inverno, pesquisadores e estudiosos se 
reúnem para atividades, ciclo de palestras e debates cujo propósito é discutir a vida na 
Terra e as chances de existir outras vidas no Cosmos. 
 
Está na sua 16ª Edição sempre no mês de Julho. 
Informações: http://www.ufo.com.br/blog/pedrodecampos/69-cosmos-xiv--realidade-
e-misterio-em-aracatuba 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

Figura 83 - Público / Fonte: P.M.A. 

Figura 84 - Figura 82 - Público / Fonte: P.M.A. 

http://www.ufo.com.br/blog/pedrodecampos/69-cosmos-xiv--realidade-e-misterio-em-aracatuba
http://www.ufo.com.br/blog/pedrodecampos/69-cosmos-xiv--realidade-e-misterio-em-aracatuba
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8.11.11. Dança Araçatuba 
 

A mostra está aberta a trabalhos da cidade de Araçatuba e de todo o estado de 
São Paulo. 
 

O festival é realizado pela Secretaria da Cultura do Município de Araçatuba e 
tem o objetivo de criar e desenvolver produtos e atividades artísticos e culturais de 
diversas linguagens cênicas. 

 
O DANÇA ARAÇATUBA, é realizado no mês de setembro. A mostra está aberta a 

trabalhos da cidade de Araçatuba e de todo o estado de São Paulo. 
Informações: http://dancaaracatuba.blogspot.com.br 
 

 

Figura 85 - Dançarinas / Fonte: P.M.A. 

 
 
 
 
 
 

http://dancaaracatuba.blogspot.com.br/
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8.11.12. Encontro de Kombi e Veículos Antigos de Araçatuba  
 

O encontro, conforme o presidente é reunir colecionadores, bem como seus 
familiares para conhecer o antigomobilismo. "É a arte de mostrar, restaurar e 
preservar carros antigos. No encontro e no clube, trocamos informações, indicamos 
oficinas, peças e profissionais para os colecionadores", diz. Todos receberão 
certificado de participação. 
 
Data: Novembro está no seu 3° Ano 
Informações: https://pt-br.facebook.com/AntigosSA/ 
 

 
Figura 86 - Expositores / Fonte: Angelo Cardoso 

 

 
Figura 87 - Expositores / Fonte: Angelo Cardoso 

https://pt-br.facebook.com/AntigosSA/
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8.11.13. Exposição Agropecuária (EXPO ARAÇATUBA) 
 

O evento que é realizado há mais de 50 anos comemora sua 58ª edição e 
acontece no Parque de Exposições da cidade. 

 
A festa é caracterizada não apenas pelas exposições agropecuárias, mas 

também pela diversidade nas atrações musicais que ocorrem todos os anos. 
 

 
 
O evento integra produtores, criadores, empresários de vários setores da 

economia e seus públicos, possibilitando oportunidades de trocar experiências, 
visando firmar parcerias e efetivar negócios importantes. 

 
Com média de 20 leilões/ano, a grade da Expô Araçatuba reúne animais dos 

principais criatórios do país e criadores tradicionais, que ao longo de várias décadas 
investiram para aprimorar a qualidade do rebanho nacional. 
 

 Pavilhões para exposição de 1.900 animais  

 Anfiteatro com 200 lugares, internet 

 Pista de shows com espaço para 50 mil pessoas 

 300 sanitários convencionais e 6 para deficientes físicos 

Figura 88 - Aéreo da Expo / Fonte: P.M.A. 
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 Estacionamento com capacidade para 7 mil veículos 

 Tatersal de leilões com curralama para até 2 mil animais 
 
Data: Julho 
Informações: www.expoaracatuba.com.br 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

Figura 89 - Aéreo da Expo / Fonte: Angelo Cardoso 

http://www.expoaracatuba.com.br/
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8.11.14. Festa do Macário 
 

Festa de Musica eletrônica, geralmente organizada no ultimo final de semana 
da expo Araçatuba, Reúne os melhores DJ do momento, está na sua 27ª edição. 
Organizada pelo empresário e promotor de eventos Guilherme Vilela. 
  
Porque o nome: 
  “Macário significa estar feliz com a felicidade do próximo, e isso de fato 
acontece na própria festa. Ficamos sempre super felizes em poder proporcionar 
momentos tão incríveis de felicidade que vão ser lembrados o resto da vida.” 
 
Local: Yacht Clube de Araçatuba 
Endereço: As Margens do Rio Tietê após o Resort 
Data: Julho 
 

 
Figura 90 - Público / Fonte: P.M.A. 
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8.11.15. Festara 
 

Maior celebração das artes cênicas da região, o FESTARA-Festival de Teatro de 
Araçatuba reúne grupos das mais diversas procedências há 12 anos, em apresentações 
por vários locais da cidade. São 11 dias de apresentações teatrais dos mais variados 
gêneros dramáticos oferecidos gratuitamente ao publico em geral, além de oficinas 
abertas a estudantes de teatro. 
 
Data: Dezembro 
Informações: http://www.festara.com.br/imagens/frasehome.png 
 
 
 
 
 
 

 
Figura 91 - Público / Fonte: P.M.A. 

 

  

http://www.festara.com.br/imagens/frasehome.png
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8.11.16. Festas das Nações 
 

Com comidas típicas de oito países, a entrada é gratuita e aberta a todos os 
públicos. Além da diversidade cultural culinária de países como Itália, Japão, Arábia 
Saudita, Argentina, Espanha, Alemanha, Portugal e Brasil, tem apresentações de danças 
típicas e músicas regionais. O evento é uma realização do Rotary Clube de Araçatuba em 
parceria com empresas da cidade e o apoio da prefeitura municipal de Araçatuba. 

 
O evento é realizado no recinto de exposições, que fica na Rua Tenente Alcides 

Theodoro dos Santos, 600, no bairro Aviação.  
 
Local: Recinto de Exposição de Araçatuba. 
Data: Outubro. 
 

 
Figura 92 - Público / Fonte: P.M.A. 

 
 
 
 
 

  



 

 

 157 

8.11.17. Festival Bom Odori 
 
  O Bon Odori é um festival de tradição budista que tem suas origens na China. A 
festa faz homenagem aos espíritos dos antepassados, relembrando a sabedoria da 
cultura oriental. 
   

O Bon Odori é realizado em vários países do mundo. No Brasil, a festividade 
acontece em diferentes regiões entre os meses de julho e agosto. O presidente da 
Associação Cultural Nipo-Brasileira, Kazoshi Shiraishi, afirma que a festa já se tornou 
popular mesmo entre pessoas que não têm ascendência oriental.  

 
"Fico contente em ver que as pessoas apreciam nossa cultura. A festa, realizada 

pela Associação Cultural Nipo-Brasileira de Araçatuba. 
 
Local: Recinto de Exposições 
Data: Agosto 
 

 
Figura 93 - Público / Fonte: P.M.A. 
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8.11.18. Interart 
 

A Interart, Feira Internacional de Artesanato e Decoração. 
 
O Interart é uma feira que abre espaços para a diversidade cultural do mundo, com 

peças de artesanato, encenações teatrais, música, danças.  
 
Participam quase 130 expositores de 15 países, vários estados brasileiros e da 

região de Araçatuba. Dentre os expositores internacionais tem artesãos do Peru, Colômbia, 
Índia e de vários outros países. 
 
Está na sua 6ª edição 
Local: Víveri Eventi End: Rua Tiradentes n. 300 Bairro: Centro 
Informações: https://pt-br.facebook.com/interart.aracatuba ou 
http://feirainterart.blogspot.com.br 
 

 
Figura 94 - Expositores / Fonte: P.M.A. 

 
 
 

https://pt-br.facebook.com/interart.aracatuba
http://feirainterart.blogspot.com.br/
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8.11.19. Jornada Medicina do Esporte  
 

Jornada Medicina do Esporte de Araçatuba tem o intuito de proporcionar novas 
experiências e humanização na pratica diária de nossas ações. A constante busca pelo 
conhecimento e o crescimento científico dos profissionais das áreas envolvidas, 
contribui de forma significativa para a melhoria de qualidade de vida de toda 
sociedade brasileira.  

 
A realização da Jornada foi novamente uma especial oportunidade para reunir e 

propiciar interação entre 
profissionais de diversas áreas da 
medicina esportiva, de forma 
sinérgica no cumprimento de seu 
papel para provocar novas 
experiências, humanização na 
prática diária de nossas ações, 
oportunizada por meio de Palestras 
e Mesa Redonda Moderna. 
 
Data: Maio 
Informações: 
http://institutoartrovita.com.br/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://institutoartrovita.com.br/
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8.11.20. Marcha Para Jesus 
 

Os evangélicos iniciaram o percurso na praça Hugo Lippe Jr. (Olímpica) e 
caminharam por várias ruas de Araçatuba, seguindo um trio elétrico. O evento foi 
encerrado na Avenida dos Araçás, em frente à antiga estação ferroviária, onde havia 
um palco armado para a realização de show. Geralmente acontece no mês de 
Dezembro junto com as festividades de Adversário da cidade de Araçatuba. 
 
Data: Dezembro 
Informações: www.facebook.com/marchaaracatuba 
 
 
 

 
Figura 95 - Público / Fonte: P.M.A. 

 
 
 
 
 

  

http://www.facebook.com/marchaaracatuba
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8.11.21. Moto Encontro Agito do Bem 
 

Moto encontro com finalidade filantrópica, sempre com bons shows de rock, 
exposição de motos, carros antigos. Sempre em maio. Evento beneficente.  
 
Está na 4ª Edição 2017 
Local: Chácara Sindicato Rural – Rodovia Marechal Rondon, km 538 
Informações:  http://www.crossnaveia.com.br/?p=795 ou 
https://www.facebook.com/events/283306988498164 
 
 
 

 
Figura 96 - Público / Fonte: Alexandre Bernardo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

http://www.crossnaveia.com.br/?p=795
https://www.facebook.com/events/283306988498164
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8.11.22. Mukunda 
 

Festival underground paulista, o festival Mukunda começou sua história em 
meados de 2014, sempre realizado no município de Araçatuba, o evento acontece no 
mês de maio. Focado na cena underground e com muita psicodélica, o evento traz em 
seu line up muitos artistas do cenário Psy Trance e também do Techno, para realizar a 
alegria dos presentes, está na sua 7ª Edição. 
 
Local: Mundo de Alice 
Endereço: Estr. Mun. Araçatuba Porto Pio Prado, Araçatuba - SP 
Informações: https://pt-br.facebook.com/grupomukunda/ 
 

 
Figura 97 - Público / Fonte: P.M.A. 

 
 
 
 
 
 
 

  

https://pt-br.facebook.com/grupomukunda/
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8.11.23. Plural Festival Cultural da Diversidade 
 

Terceira edição do Plural promove produções artísticas com a temática da 
diversidade sexual no Brasil, com temas referentes às questões LGBT (Lésbicas, Gays, 
Bissexuais e Transgêneros) e suas relações com gênero, raça e etnia na sociedade. O 
festival tem apoio da prefeitura Municipal de Araçatuba através das secretarias de 
Turismo, Cultura e Assistência social. 

 
Além do apoio da Prefeitura de Araçatuba, o evento também recebe apoio do 

Programa de Ação Cultural (ProAC) do Governo Federal, do Sesc (Serviço Social do 
Comércio), da Assessoria de Cultura para Gêneros e Etnias do Estado de São Paulo e da 
Associação Paulista dos Amigos da Arte (APAA). O festival acontecerá geralmente em 
agosto em diversos espaços culturais no município. É previstos espetáculos de teatro, 
show musicais, intervenções urbanas, exposições e palestras em escolas públicas. 
 

 
Figura 98 - Cartaz / Fonte: P.M.A. 
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8.11.24. Vaca Loca 
 

Nascida em 1997, a Vaca Lôca começou como uma brincadeira de dez amigos 
reunidos em torno de um churrasco com muitas turmas. Dois anos depois, a festa se 
oficializou e ganhou sua primeira edição no clube náutico da cidade, quando recebeu 
1500 pessoas. O sucesso fez com que o selo crescesse e se tornasse um fim de semana 
inteiro regado a encontros de amigos entre diferentes temas de festas e DJs. 

 
Em seus 16 anos, a Vaca já recebeu mais de 50 mil pessoas, em 500 horas de 

festa, com apresentação de cerca de 170 DJs nacionais e internacionais. Há 18 anos, a 
Vaca Lôca reúne na cidade de Araçatuba o público de São Paulo e outras cidades 
brasileiras em busca de muitas horas de festas com diversos DJs convidados, conforto, 
estrutura e gente bonita.  
 
Data: Dezembro 
Local: Geralmente no Resort Tietê. 
Informações: www.vacaloca.com.br 
 

  
Figura 99 - Público / Fonte: P.M.A. 

http://www.vacaloca.com.br/
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8.11.25. Corrida KM RUNNER  
 

A 3ª corrida KM RUNNER 
tem como objetivo junto aos 
PATROCINADORES destacar sua 
preocupação com a saúde, bem 
estar, qualidade de vida e 
incentivar à prática do esporte 
em nossa cidade e região. 

A Corrida é realizada 
geralmente no mês de 
setembro, sob qualquer 
condição climática. 

Local: Shopping Praça Nova, 
Avenida Carlos Pereira da Silva, 6000 – Bairro Guanabara, Araçatuba / SP. 

As distâncias da prova serão realizada com percurso de 5 km e 10 km de 
corrida, sendo que a largada será em pelotão único geral, masculino e feminino.  A 
caminhada será somente para o percurso de 3 km. O Evento tem duração aproximada 
de 4 horas. 

 

 

 

_______________________________ 
Petrônio Pereira Lima 
Secretário de Turismo 

 
 

_______________________________ 
Conselho Municipal de Turismo 

 
 

_______________________________ 
Dilador Borges 

Prefeito Municipal 
 

Figura 100 - Cartaz / Fonte: P.M.A. 
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9. INVENTÁRIO DE SERVIÇOS E EQUIPAMENTOS TURÍSTICOS, DOS 
SERVIÇOS MÉDICO EMERGENCIAL E DA INFRAESTRUTURA BÁSICA. 
 
9.1. SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÉDICO EMERGENCIAL 
 
9.1.1. Declaração 
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Figura 101 - Fachada do Hospital / Fonte: P.M.A. 
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9.1.2. Hospital Unimed - Pronto Atendimento 24 horas 
 

O Pronto Atendimento (Pronto 
Socorro) do Hospital Unimed 
Araçatuba oferece atendimento imediato e 
ininterrupto com a dedicação e a 
competência de sua equipe assistencial e 
precisão garantida por recursos 
tecnológicos. 
 

Estrategicamente posicionado na entrada do Hospital, o Pronto 
Atendimento segue protocolos internacionais e garante uma estrutura de retaguarda 
para todas as especialidades, além de dispor da estrutura do próprio Hospital em 
casos de necessidade de internação ou realização de procedimentos. 
 

Dispõe de sala de emergência para o atendimento de pacientes em estado 
grave, dois consultórios e salas de observação e repouso, onde o paciente pode 
permanecer o tempo necessário para o esclarecimento do diagnóstico. 
A equipe de plantão permanente, constituída por clínicos gerais e cardiologistas, conta 
também com especialistas em todas as áreas que são acionados sempre que for 
necessário. 

Nos casos que demandam cuidados especiais, o médico do paciente é 
comunicado pelo próprio plantonista do Pronto Atendimento . Caso seu médico não 
possa ser contatado, o paciente pode, se desejar, receber todo o apoio da equipe de 
especialistas do Hospital. 
 
SOS Unimed Medilar 
Atendimento de emergência onde você precisar 
 

A Unimed de Araçatuba em parceria com a empresa MEDILAR, oferece um 
serviço com tecnologia avançada e equipes de médicos e enfermagem para 
atendimento emergencial. 
 

O SOS Unimed Medilar destina-se ao atendimento de usuários em situações de 
urgência. As equipes que prestam o atendimento estão preparadas para qualquer 
situação, incluídas aquelas de extrema gravidade. 
 

As ambulâncias têm todos os equipamentos de unidade de terapia intensiva 
(ambulância UTI), além de comunicação por rádio. Para acionar o atendimento ou 
obter orientações sobre saúde o usuário fará ligação gratuita para a central através do 
número 0800 16 44 20. 
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Toda essa tecnologia, que trará segurança às famílias que aderirem, é oferecida 
perante solicitação do cliente Unimed que pagará um valor mensal. Ao aderir ao 
sistema SOS Unimed Medilar você estará protegendo toda a família para eventuais 
urgências sem cumprimento de períodos de carência. 
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9.1.3. Santa Casa de Araçatuba - 
Urgência e Emergência 
 

O Pronto Socorro da Santa Casa de Araçatuba é  um serviço referenciado. 
Atende complexidades emergencias encaminhadas por   prontos-atendimentos 
municipais, por necessitarem de especialistas e de infraestrutura de 
referência. O  Serviço de Urgência e Emergência recebe pacientes de Araçatuba e  
outros municípios (através da central de vagas). 
 

Mantém  plantão presencial, com equipes de plantonistas e escala de plantão a 
distância, com especialistas que são acionados quando necessário alta complexidade. 
   

É o conjunto de procedimentos médicos de alta tecnologia que exige a 
manutenção de uma infra-estrutura para o atendimento de pacientes de risco. É uma 
tecnologia paralela para viabilizar a prática médica em pacientes que necessitam de 
cuidados especiais no ato médico. A alta complexidade propicia à população o acesso 
a serviços qualificados e de alto custo. As áreas seguintes compõem a alta 
complexidade: 
 
Cirurgia Cardiovascular e Torácica 

A Santa Casa de Araçatuba é um centro de excelência para tratamento das 
doenças do sistema cardiovascular e cirurgias torácicas.  A estrutura do hospital 
contempla de consultas ambulatoriais  às cirurgias complexas, pronto-socorro 24 
horas , Unidade de Terapia Intensiva Coronariana, completo serviço para diagnóstico e 
ala exclusiva para internações clinicas e cirúrgicas. Com um corpo clínico capacitado, 
profissionais bem treinados, infraestrutura física e tecnológica, a Santa Casa, hoje, tem 
condições de realizar praticamente todas as cirurgias de alta complexidade, com 
exceção apenas do transplante cardíaco e dos procedimentos cirúrgicos para correção 
de cardiopatias congênitas complexas, que necessitam de estrutura especial para 
acompanhamento pós-operatório. 
 

Isso foi possível graças às pesquisas e estudos da equipe médica e ao 
investimento constante da direção do hospital, que, ao longo de duas décadas, vem 
injetando recursos na especialidade.. Por ano, são realizados  em média 350 
 procedimentos. A colocação de pontes de safena e mamária corresponde a 
aproximadamente 40% do total das intervenções cirúrgicas realizadas.  Os demais 
atendimentos estão relacionados à implantação e troca de válvulas aórtica e mitral, 
atrioseptoplastia (correção da comunicação interatrial), ventriculoseptoplastia 
(correção da comunicação interventricular), correção da persistência do canal arterial 
(doença congênita, predominante em crianças e que se manifesta desde o 
nascimento), correção de aneurisma e de dissecção de aorta. 
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9.1.4. Hospital Central 

 
 

O Hospital Central, com uma estrutura de aproximadamente 3.000 
m2 quadrados, no centro de Araçatuba, conta com centro cirúrgico composto de 02 
salas para cirurgias e uma sala de recuperação pós-anestésica, com equipamentos 
sofisticados, como por exemplo, o arco cirúrgico para cirurgias ortopédicas. 
 

Possui uma UTI com 05 leitos para dar suporte (retaguarda) aos pacientes 
operados ou do pronto socorro. 

 
Conta com 12 apartamentos com opção para 01 ou 02 leitos, todos com 

banheiro privativo (suítes), com TV LCD, frigobar, ar condicionado split, sinal Wi-Fi para 
internet, e alguns com camas elétricas. 
 
 

9.1.5. Farmácias  
9.1.5.1. Drogaria Avenida 24horas 
Endereço: Rua Luiz Pereira Barreto, nº 314 
Telefone: (18) 3623-8105 
Atendimento 24 horas 

9.1.5.2. Farmais Bandeirantes III 
Endereço: Rua Bandeirantes, nº 746 
Telefone: 0800 521 1001 
Aberto até às 01:00 

9.1.5.3. Farmácia Drogamar 
Endereço: Rua Luiz Pereira Barreto, nº 44 
Telefone: (18) 3607-8888 
Aberto até às 00:00 

9.1.5.4. Drogamax 
Endereço: Rua Luiz Pereira Barreto, nº 44  
Telefone: (18) 3621-8049 
Aberto até às 00:00 
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9.1.5.5. Droga Raia 
Endereço: Praça Rui Barbosa, nº 50 
Telefone: (18) 3622-1306 
Aberto até às 00:00 

9.1.5.6. Rede Princesa 
Endereço: Rua Cussy de Almeida Júnior, nº 1781 
Telefone: (18) 3623-9526 
Aberto até às 00:00 

9.1.5.7. Farmais Marcilio Dias 
Endereço: Rua Marcílio Dias, nº 1117 
Telefone: 0800 521 1001 
Aberto até às 00:00 

 

9.1.5.8. Drogaria São Paulo 
Endereço:  Avenida Brasília, nº 1844 
Telefone: (18) 3608-3168 
Aberto até às 00:00 

9.1.5.9. Drogaria Aviação 
Endereço: Rua Aviação, nº 423 
Telefone: (18) 3621-1133 
Aberto até às 23:00 

9.1.5.10. MultiFarma 
Endereço: Rua Doná Ida, nº 1353 
Telefone: (18) 3301-6500 
Aberto até às 23:00 

9.1.5.11. Drogaria São Paulo 
Endereço: Rua Floriano Peixoto, nº 266 
Telefone: 4003-3393 
Aberto até às 23:00 

9.1.5.12. Farmácia Princesa 
Endereço: Rua do Fico, nº 460 
Telefone: (18) 3622-0410 
Aberto até às 23:00 
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9.1.5.13. Droga Raia 
Endereço: Rua Cussy de Almeida Júnior, nº 1129 
Telefone: (18) 3622-3133 
Aberto até às 23:00 

9.1.5.14. Farmais Duque De Caxias 
Telefone: 0800 521 1001 
Aberto até às 21:00 

9.1.5.15. Drogaria Ede Paulista 
Endereço: Rua Arthur Ferreira da Costa, nº 280 
Telefone: (18) 3624-4034 
Aberto até às 21:00 

9.1.5.16. Farmácia Descontão - Atacadão dos Remédios 
Endereço: Praça Rui Barbosa, nº 392 
Telefone: (18) 3622-9399 
Aberto até às 22:00 

9.1.5.17. Farmácia Aguapei 
Endereço: Rua Aguapeí, nº 1150 
Telefone: (18) 3621-9403 
Aberto até às 20:00 

9.1.5.18. Drogaria Rondon 
Endereço: Rua Marcos Toquetão, nº 474 
Telefone: (18) 3631-0964 
Aberto até às 20:00 

9.1.5.19. Farmácia Sao Luiz 
Endereço: Rua Madalena Lourenço Bruno, nº 891 
Aberto até às 20:00 

9.1.5.20. Farmácia Guanabara 
Endereço: Rua Cussy de Almeida Júnior, nº 3741 
Aberto até às 20:00 

9.1.5.21. Concórdia Pharma Farmácia Araçatuba 
Endereço: Rua Sebastião Guimarães Corrêa, nº 983 
Telefone: (18) 3625-2569 
Aberto até às 19:30 
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9.1.5.22. Itavo & Cia Ltda - 
Endereço: Rua Humaitá, nº 1200 
Telefone: (18) 3623-1000 
Aberto até às 19:00 

9.1.5.23. Farmácia Hemofarma Araçatuba Ltda ME 
Endereço: Rua América do Sul, nº 406 
Telefone: (18) 3623-0616 
Fecha às 18:30 

9.1.5.24. Vanderlei Martins Leite Drogaria 
Endereço: Rua Fermino Marquês de Brito, nº 254B 
Telefone: (18) 3622-7931 
Aberto até às 18:30 

9.1.5.25. Estratti Vegetali Farmácia Manipulação 
Endereço: Avenida Waldir Felizola de Moraes, nº 1211 
Telefone: (18) 3621-7780 
Fecha às 18:00 

9.1.5.26. Farmácia Princesa 
Endereço: Rua General Osório, nº 11 
Telefone: (18) 3623-9526 
Fecha às 18:00 

9.1.5.27. Farmácia Manipullis 
Endereço: Rua Floriano Peixoto, nº 418 
Telefone: (18) 3622-2933 
Fecha às 18:00 

9.1.5.28. Farmácia Farma Fórmula Araçatuba 
Endereço: Rua Floriano Peixoto, nº 633 
Telefone: (18) 3624-9798 
Fecha às 18:00 

9.1.5.29. Phitofarma Araçatuba - Farmácia de Manipulação 
Endereço: Rua Tiradentes, nº 808 
Telefone: (18) 3304-9007 
Fecha às 18:00 
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9.1.5.30. Rede de Farmácia Princesa 
Endereço: Rua Floriano Peixoto, nº 174 
Telefone: (18) 3623-5559 
Aberto até às 18:30 

9.1.5.31. Farmácia IPanema 
Endereço: Rua Renato Werneck, nº 244 
Telefone:  (18) 3623-9790 
Aberto até às 17:00 

9.1.5.32. Farmácia Farma Fone 
Endereço: Rua Marechal Deodoro, nº 539 
Telefone: (18) 3301-7652 
Fecha às 18:00 

9.1.5.33. Drogaria Araçatuba 
Endereço: Rua Rio de Janeiro, nº 327 
Telefone: (18) 3623-2792 

9.1.5.34. Drogaria Líder 
Endereço: Rua Bolívia, nº 1262 
Telefone: (18) 3623-4996 

9.1.5.35. Farmácia Popular 
Endereço: Rua Brasil, nº 166 
Telefone: (18) 3623-8307 

9.1.5.36. Farmácia Maruci 
Endereço: Avenida Marucci, nº 214 
Telefone: (18) 3622-4772 

9.1.5.37. Farmácia Tiradentes Araçatuba 
Endereço: Rua Tiradentes, nº 668 
Telefone: (18) 3623-1349 

9.1.5.38. Drogaria Nossa Senhora Aparecida 
Endereço: Rua Marcílio Dias, nº 1996 
Telefone: (18) 3624-8166 

9.1.5.39. Mauro Sérgio Silva & Cia 
Endereço: Rua Marcílio Dias, nº 2519 
Telefone: (18) 3624-5153 
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9.1.5.40. Leonfarma Labor Farmácia Manipulação 
Endereço: Rua do Fico, nº 702 
Telefone: (18) 3622-4077 

9.1.5.41. Farmacenter Araçatuba 
Endereço: Rua Marechal Deodoro, nº 1434 
Telefone: (18) 3117-6524 

9.1.5.42. Pague Menos 
Endereço: Rua Porangaba, nº 15 
Telefone: (18) 3608-1458 

9.1.5.43. MultiDrogas 
Endereço: Rua Guaianazes, nº  317 
Telefone: (18) 3623-1416 

9.1.5.44. Farmácia TV 
Endereço: Avenida Prestes Maia, nº 1206 
Telefone: (18) 3622-4858 

9.1.5.45. Vendrame Vidoto Drogaria 
Endereço: Avenida Prestes Maia, nº 458 
Telefone: (18) 3622-1222 

9.1.5.46. Drogaria Vilela Araçatuba 
Endereço: Rua Antônio dos Santos Ribeiro, nº 501 

9.1.5.47. Carmine Bueno Araçatuba 
Endereço: Rua Bolívia,  nº 1262 
Telefone: (18) 3117-7454 

9.1.5.48. A Rodrigues Santana 
Endereço: Rua Lions Club, nº 721 
Telefone: (18) 3631-3815 

9.1.5.49. Farmácia Preço Popular 
Endereço: Avenida da Saudade, nº 1165 
Telefone: 0800 643 3031 

9.1.5.50. Farma Nossa 
Endereço: Rua Vasco da Gama, nº 134 
Telefone: (18) 3631-6210 
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9.1.5.51. Farmácia Cussy 
Endereço: Rua Cussy de Almeida Júnior, nº 2495 
Telefone: (18) 3623-6397 

9.1.5.52. Farmácia Bandeirante 
Endereço: Rua Quinze de Novembro, nº 533 
Telefone: (18) 3623-9740 

9.1.5.53. Farmácia Normal 
Endereço: Rua Carlos Gomes, nº 205 
Telefone: (18) 3622-2359 

9.1.5.54. Drogaria Fundadores Araçatuba 
Endereço: Rua dos Fundadores, nº 3105 
Telefone: (18) 3622-2706 

9.1.5.55. Apothicário 
Endereço: Rua Tiradentes, nº 366 
Telefone: (18) 3623-9898 

9.1.5.56. Carlos Augusto Zavarez Araçatuba 
Endereço: Rua Marco Manfrinati, nº 1143 
Telefone: (18) 3631-1119 

9.1.5.57. L H Sousa Oliveira Drogaria-ME 
Endereço: Rua Fundador Paulino Gato, nº 521 
Telefone: (18) 3608-2077 

9.1.5.58. Mônica Pagani Canalis-ME 
Endereço: Avenida Prestes Maia, nº 3000 
Telefone: (18) 3608-6184 

9.1.5.59. Lucas Tetuo Tomiya 
Endereço: Rua Manoel Carvalho de Santana, nº 107 
Telefone: (18) 3608-3095 

9.1.5.60. Drogaria São Marcos 
Endereço: Rua Marcílio Dias, nº 699 
Telefone: (18) 3623-5837 

9.1.5.61. Zucon Aguiar Ltda ME 
Endereço: Rua Joaquim Cândido, nº 1557 
Telefone: (18) 3621-2762 
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9.2. SERVIÇO DE TRATAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO 
 
 

9.2.1. Abastecimento de Água 
 
 
 
MANANCIAIS 
 
Ribeirão Baguaçu 
 

O ribeirão Baguaçu nasce na divisa dos municípios de  Braúna com Coroados 
(em uma pequena mina de rochas) e deságua no rio Tietê. Ele percorre as cidades de 
Braúna, Bilac e Birigui, até chegar a Araçatuba. O nome é uma variação da palavra 
babaçu, que em tupi significa fruto grande. Babaçu ou baguaçu também é o nome de 
uma palmeira nativa do sertão brasileiro. 
 

O Baguaçu abastece 70% da cidade de Araçatuba. O volume de água captado 
do ribeirão equivale a aproximadamente 35% de sua capacidade. A captação da água é 

Figura 102 - Hospital Santa Casa / Fonte: P.M.A. 
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feita na sede da SAMAR (Soluções Ambientais de Araçatuba), que fica numa região 
onde o ribeirão faz uma grande curva. Depois de captada, a água é bombeada para 
duas Estações de Tratamento de Água (ETA 1 e ETA 2), onde recebe tratamento antes 
de ser distribuída para os reservatórios que estão situados em vários bairros da 
cidade. 

 

Aquífero Guarani 
Atualmente, 30% da água consumida pela população de Araçatuba é captada 

diretamente de dois poços profundos, que pertencem ao Aquífero Guarani, o maior 
reservatório subterrâneo de água doce do mundo. 
 

Os poços possuem aproximadamente 1.300 metros de profundidade e as águas 
são captadas a 500 metros, mas são resfriadas antes de sua distribuição e consumo.  
As águas captadas desses poços profundos são próprias para o consumo humano, por 
que são cristalinas. 

 
O poço localizado no Jardim Ipanema, está em funcionamento desde 1994 e 

abastece 25% da cidade. Antes da distribuição para a população suas águas recebem 
cloro e flúor.  A vazão é de 450 metros cúbicos por hora, ou 450 mil litros por hora. 
Como o poço funciona 23 horas por dia, a produção é de 10 milhões e 350 mil litros 
diários, (mais de 300 milhões de litros por mês) que abastecem 23 bairros da zona 
norte de Araçatuba. 
 

O poço localizado no Jardim Juçara, em funcionamento desde 2000, recebe 
apenas cloro, já que suas águas possuem flúor naturalmente e atende 5% da 
população local. A produção é de 180 mil metros cúbicos de água, ou 180 milhões de 
litros por mês. 
 
Rio Tietê 

Sete meses após assumir os serviços de água e esgoto de Araçatuba, a SAMAR 
inaugurou a terceira Estação de Tratamento de Água do município, a ETA-Tietê -José 
Marques Lopes -, incluindo Araçatuba em um ranking inédito: a primeira cidade não 
ribeirinha a captar água do rio Tietê para abastecimento público. 
 

A SAMAR investiu cerca de R$ 5 milhões na estação que capta e bombeia águas 
do rio, com produção inicial de cinco milhões de litros de água por dia. Este volume 
complementa o abastecimento da zona norte da cidade e abrange 32 bairros da 
cidade, atendidos até então por poço profundo. Após as obras de extensão de redes, a 
nova estação terá capacidade para operar até 24 milhões de litros de água por dia, 
atendendo boa parte da cidade. 
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A ETA-Tietê é composta por três etapas: adutora de 15 km de extensão, estação 
de captação e bombeamento de água e estação de tratamento, localizada na Avenida 
Prestes Maia, no bairro Ipanema. Em setembro de 2002, a Construtora OAS deu início 
ao projeto que foi divido em três fases. A primeira etapa contemplou a construção da 
adutora que liga às margens do rio Tietê à Estação de Tratamento de Água. A segunda 
fase foi finalizada em 2005, com a conclusão do canal de adução, instalado dentro da 
represa, e casa de bombas, a 11 metros abaixo do nível do solo. 

 
 
 
 
 
 

 

 
Figura 103 - Empresa / Fonte: P.M.A. 
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9.2.2. DECLARAÇÃO: 
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9.3. SERVIÇO DE RESÍDUOS SÓLIDOS 
 
Monte Azul retoma serviços de limpeza em Araçatuba  
   

A Monte Azul Ambiental, empresa especializada em resíduos e saneamento 
urbano, reinicia nesta terça-feira, atividades de limpeza pública em Araçatuba. 
Contratada por modalidade emergencial, a empresa fundada e sediada em Araçatuba 
desde 1993, está de volta à cidade após sete anos. Vai gerenciar toda a cadeia dos 
resíduos sólidos domiciliares e limpeza de ruas e avenidas. Para a direção da Monte 
Azul Ambiental, a retomada dos serviços representa “uma satisfação de voltar a servir 
a população da cidade onde a empresa nasceu e cresceu". 

 
Com uma logística formada por aproximadamente 20 caminhões e 150 

colaboradores, a empresa realizará por um período  de 180 dias os serviços de coleta 
de resíduos domiciliares; coleta seletiva; coleta de entulho; varrição de vias; operação 
e manutenção da usina de triagem e operação do Aterro Sanitário Municipal. 
 

A empresa absorveu a maioria dos colaboradores que já integram a estrutura 
do serviço de limpeza urbana, com prioridade aos que residem em Araçatuba. 
   

Além  de  incorporar aos serviços, o padrão de qualidade que a identifica nas 
cidades com as quais mantem contrato e  já constatado pela população araçatubense, 
a empresa vai manter o foco na destinação final dos resíduos. “Envidaremos todos os 
esforços para ampliar a vida útil do aterro sanitário atual”, informa a direção da Monte 
Azul. Nele são despejadas mensalmente 5.200 toneladas de resíduos sólidos. A 
racionalização da disposição desses resíduos e a ampliação da coleta seletiva estão 
entre as metas da empresa.  
   

A separação do lixo seco dos materiais orgânicos nas fontes geradoras, 
 ampliará a vida útil do aterro sanitário municipal. Atualmente, a coleta seletiva em 
Araçatuba está em torno de 110 toneladas/mês. A direção da Monte Azul Ambiental 
pretende realizar ações de conscientização visando à ampliação desses números. 
 
 Coletas 

As coletas de resíduos  sólidos e a seletiva  realizadas nos bairros e área central 
da cidade serão mantidas nos dias e horários em que tradicionalmente eram 
realizados. Porém, como forma de garantir a dinâmica que a população necessita, a 
empresa criou canais para comunicação de intercorrências que eventualmente 
ocorram: o telefone 3608-4056 e o site www.monteazulambiental.com.br , acesso Fale 
Conosco. 
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A Empresa 
Fundada, em 1993, para atender Araçatuba,  a Monte Azul Ambiental  é uma 

empresa especializada na prestação de serviços de limpeza pública e privada, com 
atuação em acordo com as diretrizes da Política Nacional de Resíduos Sólidos ( PNRS). 
   

Em 23 anos de atuação em várias cidades paulistas, a empresa é hoje uma 
 referência de atendimento às diferentes demandas  de limpeza urbana e  saneamento 
com perfil voltado às exigências ambientais. 
 

Licenciada pelos órgãos estaduais e federais que regulamentam e fiscalizam as 
atividades do setor, a Monte Azul Ambiental possui um histórico de notas máximas 
atribuídas pela Companhia Ambiental do Estado de São Paulo (CETESB) pela excelência 
no gerenciamento de aterros sanitários. 
 
 
 

 
Figura 104 - Divulgação / Fonte: P.M.A. 
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9.3.1. DECLARAÇÃO 
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9.4. SERVIÇO DE SEGURANÇA 
 
9.4.1. Comando de Policiamento do Interior - CPI-10 
Endereço: R. Cap. Alberto Mendes Júnior, 238 - Aviação, Araçatuba - SP 
Telefone: (18) 2102-5200 
 
9.4.2. Polícia Militar do Estado de São Paulo   
Endereço: R. Ver. Silva Grota, 664 - Aviação, Araçatuba - SP 
Telefone: (18) 3624-6137 
 
9.4.3. Polícia Rodoviária Estadual 
Endereço: Rod. Mal. Rondon, S/N - Campus Universitário, Araçatuba - SP 
Telefone: (18) 3623-2260 
 
9.4.4. Delegacia de Polícia Federal 
Endereço: Av. Brasília, 2212 - Vila São Paulo, Araçatuba – SP 
Telefone: (18) 3117-2300 
 
9.4.5. 5ª Delegacia de Serviço Militar 
Endereço: R. Chiquita Fernandes, 1221 - Higienópolis, Araçatuba - SP 
Telefone: (18) 3623-3072 
 
9.4.6. Polícia Civil do Estado de São Paulo (Núcleo Especial Criminal de Araçatuba) 
NECRIM 
Endereço: R. José Bonifácio, 930 - Vila Mendonça, Araçatuba - SP 
Telefone: (18) 3621-1434 
 
9.4.7. Delegacia Seccional de Polícia de Araçatuba-DDM 
Endereço: R. Gov. Pedro de Toledo, 322 - Vila Nova, Araçatuba - SP 
Telefone: (18) 3622-3064 
 
9.4.8. Delegacia Geral de Polícia 
Endereço: R. José Pedro dos Santos, 584 - Centro, Araçatuba - SP 
Telefone: (18) 3441-1205 
 
9.4.9. Superintendência da Polícia Técnico-Científica 
Endereço: R. Jordano Gotardi, 482 - Jardim Nova Yorque, Araçatuba – SP 
Telefone: (18) 3608-7242 
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9.4.10. 1º e 2º Distrito de Polícia de Araçatuba 
Endereço: R. Duque de Caxias,749 – Vila Bandeirantes, Araçatuba – SP 
Telefone: (18) 3625-1222 / 3625-1287 / 3623-2155 
 
9.4.11. 3º Distrito de Polícia de Araçatuba 
Endereço: R.Prestes Maia,125 – Planalto, Araçatuba – SP 
Telefone: (18) 3622-2100 
 
9.4.12. Delegacia Geral DIG DISE  
Endereço: R. Cussy de Almeida Junior, 1167 - Higienópolis, Araçatuba - SP 
Telefone: (18) 3624-9980 / 3622-6907 / 3622-5622 
 
9.4.13. Guarda Municipal  
Endereço: Avenida prestes Maia, 560 – Novo Paraíso, Araçatuba – SP 
Telefone: (18) 3636-1240 / 3621-1056 
 
9.4.14. Polícia Militar Corpo de Bombeiros 20º Grupamento 
Endereço: R Tenente Alcides Theodoro dos Santos - Aviação, Araçatuba - SP 
Telefone: 193  
 
9.4.15. Polícia Militar Corpo de Bombeiros 20º Grupamento 
Endereço: Lions Club  100 – Morada dos Nobres, Araçatuba - SP 
Telefone: (18) 2102-2670 / 3621-1251 / 193 
 
9.4.16. Academia Suporte - Centro de Formação de Vigilantes 
Endereço: Av. João A. Brasil, 211 – Dona Amélia, Araçatuba - SP 
Telefone: (18) 3608-5024 
 
9.4.17. Centerfort Segurança e Proteção S/C Ltda 
Endereço: R. Tupinambás, 1185 - Morumbi, Araçatuba - SP 
Telefone: (18) 3631-0290 
 
9.4.18. Protege Proteção Transportes Valores 
Endereço: R. Marcondes Salgado, 531 - Santana, Araçatuba - SP 
Telefone: (18) 3607-0900 
 
9.4.19. Cam Segurança  
Endereço: R. Carlos Gomes, 654 - Higienópolis, Araçatuba - SP 
Telefone: (18) 2103-7171 
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https://www.google.com.br/search?safe=off&site=async/lcl_akp&q=delegacia+geral+de+pol%C3%ADcia+ara%C3%A7atuba+telefone&sa=X&ved=0ahUKEwj1mo3hqq7UAhXMGZAKHW_nA_gQ6BMIGTAE
javascript:void(0)
https://www.google.com.br/search?safe=off&site=async/lcl_akp&q=academia+suporte+endere%C3%A7o&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LWT9c3LMsryjU2stSSzU620s_JT04syczPgzOsElNSilKLiwGre1cXLgAAAA&sa=X&ved=0ahUKEwj6qOX4qrHUAhVCh5AKHXfLAKwQ6BMIFTAD
https://www.google.com.br/search?safe=off&site=async/lcl_akp&q=academia+suporte+telefone&sa=X&ved=0ahUKEwj6qOX4qrHUAhVCh5AKHXfLAKwQ6BMIGDAE
https://www.google.com.br/search?safe=off&site=async/lcl_akp&q=centerfort+seguran%C3%A7a+e+prote%C3%A7%C3%A3o+s+c+ltda+endere%C3%A7o&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LWT9c3LDPKSokvyNOSzU620s_JT04syczPgzOsElNSilKLiwFKt3jcLgAAAA&sa=X&ved=0ahUKEwits_3WrbHUAhWDjZAKHRg3DlsQ6BMIFTAD
https://www.google.com.br/search?safe=off&site=async/lcl_akp&q=centerfort+seguran%C3%A7a+e+prote%C3%A7%C3%A3o+s+c+ltda+telefone&sa=X&ved=0ahUKEwits_3WrbHUAhWDjZAKHRg3DlsQ6BMIGDAE
https://www.google.com.br/search?safe=off&site=async/lcl_akp&q=protege+prote%C3%A7%C3%A3o+transportes+valores+endere%C3%A7o&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LWT9c3LMkqM8k1MtOSzU620s_JT04syczPgzOsElNSilKLiwFGXQzjLgAAAA&sa=X&ved=0ahUKEwjyxJaQr7HUAhXHD5AKHXsDBgEQ6BMIFTAD
https://www.google.com.br/search?safe=off&site=async/lcl_akp&q=protege+prote%C3%A7%C3%A3o+transportes+valores+telefone&sa=X&ved=0ahUKEwjyxJaQr7HUAhXHD5AKHXsDBgEQ6BMIGDAE
https://www.google.com.br/search?safe=off&site=async/lcl_akp&q=cam+seguran%C3%A7a+ara%C3%A7atuba+endere%C3%A7o&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LVT9c3NEyqMsgtMDfJ0JLNTrbSz8lPTizJzM-DM6wSU1KKUouLAdoMWMcwAAAA&sa=X&ved=0ahUKEwj_zZqcr7HUAhXEkZAKHXW4C7oQ6BMIFTAD
https://www.google.com.br/search?safe=off&site=async/lcl_akp&q=cam+seguran%C3%A7a+ara%C3%A7atuba+telefone&sa=X&ved=0ahUKEwj_zZqcr7HUAhXEkZAKHXW4C7oQ6BMIGDAE
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9.5. SERVIÇO BANCÁRIO 
 
9.5.1. Caixa Econômica Federal  
Endereço: Praça Rui Barbosa, 300 Km 43  
Telefone: (18) 2102-7600 / (18) 3608-2209 
 
9.5.2. Caixa Econômica Federal 
Endereço: Rua Brasil, nº  94   
Telefone:  (18) 3117-0100 
 
9.5.3. Caixa Econômica Federal 
Endereço: Rua Baguaçu, nº 1530  
Telefone: (18) 3608-9961 
 
9.5.4. Caixa Econômica Federal 
Endereço: Avenida do Fico, nº 410   
Telefone: (18) 3607-0500 
 
9.5.5. Caixa Econômica Federal 
Endereço: Praça Nove de Julho, nº 285  
Telefone: (18) 2101-8100 
 
9.5.6. Banco do Brasil 
Endereço: Rua Marechal Deodoro, nº 1394  
Telefone: (18) 3623-8055 
 
9.5.7. Banco do Brasil 
Endereço: Rua Brasil, nº 495  
Telefone: (18) 3623-0199 
 
9.5.8. Banco do Brasil 
Endereço: Rua Marcilio Dias, nº  1141  
Telefone: (18) 3622-1684 
 
9.5.9. Banco do Brasil 
Endereço: Avenida Fico, nº 602  
Telefone: (18) 2102-1530 
 
 
 
  



 

 

 194 

9.5.10. Banco do Brasil  
Endereço: Praça Maurício Martins Leite, nº 60  
Telefone: (18) 3622-2450 / (18) 3622-2432 
 
9.5.11. Banco do Brasil 
Endereço: Praca Rui Barbosa, nº 322  
Telefone: (18) 4003-3001 / (18) 3333-3333 
 
9.5.12. Banco Santander 
Endereço: Rua Marcilio Dias, nº 1203  
Telefone: (18) 3607-1050 
 
9.5.13. Banco Santander 
Endereço: Rua Oswaldo Cruz, nº 35  
Telefone: (18) 3636-3100 
 
9.5.14. Banco Santander 
Endereço: Rua Floriano Peixoto, nº 120  
Telefone: (18) 4004-3535 
 
9.5.15. Banco Santander 
Endereço: Rua Coelho Neto, nº 73  
Telefone: (18) 3623-8868 
 
9.5.16. Banco Santander 
Endereço: Rua Vasco da Gama, nº 177  
Telefone: (18) 3623-1370 
 
9.5.17. Banco Bradesco 
Endereço: Avenida Waldemar Alves, nº 400  
Telefone: (18) 3608-5655 / (18) 3609-1920 
 
9.5.18. Banco do Bradesco 
Endereço: Rua Marechal Deodoro, nº 64  
Telefone: (18) 3441-2697 / (18) 3607-8286 / (18) 3607-
8260 / (18) 3607-8271 
 
9.5.19. Banco do Bradesco 
Endereço: Rua Brasil, nº 418  
Telefone: (18) 3608-8795 / (18) 3621-4069 
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9.5.20. Banco do Bradesco 
Endereço: Avenida Fico, nº 360  
Telefone: (18) 3608-8199 
 
9.5.21. Banco do Bradesco 
Endereço: Rua Marcilio Dias, nº 1183  
Telefone: (18) 2103-5450 / (18) 3622-2218 
 
9.5.22. Banco Itaú 
Endereço: Rua Marcilio Dias, nº 1166  
Telefone: (18) 3117-4750 
 
9.5.23. Banco Itaú 
Endereço: Rua Luiz Pereira Barreto, nº 76  
Telefone: (18) 3636-2323 / (18) 3636-2320 
 
9.5.24. Banco Itaú 
Endereço: Rua Brasil, nº 94  
Telefone: (18) 3519-4900 
 
9.5.25. Banco Mercantil do Brasil 
Endereço: Rua Oswaldo Cruz, nº 36  
Telefone: (18) 2102-2800 
 
9.5.26. Sicoob Coopcred 
Endereço: Rua José Bonifácio, nº 322  
Telefone: (18) 3624-9888 / (18) 3624-9538 
 
9.5.27. Banco Safra 
Endereço: Rua Floriano Peixoto, nº 73  
Telefone: (18) 2102-7300 
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9.6. SERVIÇO DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO, AÉREO E TAXI 
 
9.6.1. Transporte Rodoviário: 
9.6.1.1. Guerino Seiscentos 
Endereço: Rua Coelho Neto, 73 
Telefone: (18) 3622-4835/3622-1973 
 
9.6.1.2. Expresso Itamarati S.A 
Endereço: Rua Coelho Neto, 73 
Telefone: (18) 3622-8999  
 
9.6.1.3. Gontijo 
Endereço: Rua Coelho Neto, 73 
Telefone: (18) 3622-5542 / 3117-5444 
 
9.6.1.4. Motta 
Endereço: Rua Coelho Neto, 73 
Telefone: (18) 3624-1886 
 
9.6.1.5. Princesa  
Endereço: Rua Coelho Neto, 73 
Telefone: (18) 3622-5182 / 3608-8331/3624-1886 
 
9.6.1.6. São Luiz  
Endereço: Rua Coelho Neto, 73 
Telefone: (18) 3623-7755 
 
9.6.1.7. Andorinha 
Endereço: Rua Coelho Neto, 73 
Telefone: (18) 3622-4835 
 
9.6.1.8. Viação Garcia 
Endereço: Rua Coelho Neto, 73 
Telefone: (18) 3623-5408 
 
9.6.1.9. Expresso Prata 
Endereço: Rua Coelho Neto, 73 
Telefone: 18 3625-3993 / (014) 2109.9909 
 
9.6.1.10. Reunidas 
Endereço: Rua Coelho Neto, 73 
Telefone: (18) 2102-4420 



 

 

 197 

 
9.6.2. Transporte Aéreo: 
 

Azul 

Responsável:  
Horário de Atendimento: Segunda à Sexta das 05h00 às 22h30 
                                              Sábado das 05h00 às 19h30 
                                              Domingo das 11h00 às 22h30 

Endereço: Rodovia Olegário Ferraz, Km399 – 16015.435 (18)3621.3021 

 
 

9.6.3. Táxi e Moto táxi 

9.6.3.1. Táxi Rodoviária de Araçatuba 
Endereço: R. Coelho Neto, 79 
Telefone: (18) 99706-0663 
Atendimento 24 horas 
 
9.6.3.2. Táxi de Araçatuba 24 horas 
Endereço: Av. Joaquim Pompeu de Toledo, 250 
Telefone: (18) 99116-0706 
Atendimento 24 horas 
 
9.6.3.3. Táxi Shopping Praça Nova 
Endereço: Av. Gov. Mario Covas, 6001 
Telefone: (18) 98124-0405 
Atendimento 24 horas 
 
9.6.3.4. Táxi Araçatuba 
Telefone: (18) 99666-1916 
Atendimento 24 horas 
 
9.6.3.5. Akiyama Transportes 
Endereço: Rua Alberto Conceição dos Santos, 897 
Telefone: (18) 99784-8290 
Atendimento 24 horas 
 
9.6.3.6. Barbosa's Moto Táxi 
Endereço: Av. dos Araçás, 2 
Telefone: (18) 3622-2273 
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9.6.3.7. Jaja Moto Taxi 
Endereço: R. Marcílio Dias, 901 
Telefone: (18) 3622-8474 
 
9.6.3.8. Lig Moto Táxi 
Endereço: R. Siqueira Campos, 2 
Telefone: (18) 3624-8585 
 
9.6.3.9. Guga Moto Táxi 
Endereço: R. Bolívia, 978 
Telefone: (18) 3622-3050 
 
9.6.3.10. Carlão Rondon Moto Taxi 
Endereço: R. Vasco da Gama, 368 
Telefone: (18) 3631-1548 
 
9.6.3.11. Moto Táxi N 1 
Endereço: Rua Luiz Mitidieiro, 407 
Telefone: (18) 3624-2684 
 
9.6.3.12. Moto Táxi Canaã 
Endereço: R. Padre Francisco Sersen, 337 
Telefone: (18) 3631-1993 
 
9.6.3.13. Guga Moto Táxi 
Endereço: R. Guaianazes, 8 
Telefone: (18) 3622-3050 
 
9.6.3.14. Moto Táxi N 1 
Endereço: Rua Luiz Mitidiero 925 
Telefone: (18) 3624-2684 
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9.7. SERVIÇO DE HOSPEDAGEM 
 
9.7.1. Araçá Hotel  

Endereço: Rua Tupi, nº 9   
Gerente: Jander Batista de 
Morais 
e-mail: 
aracahotel@hotmail.com 
site: www.aracahotel.com.br 
Telefone: (18) 3622.4928 / (18) 
3609.6240 
35 UH / 65 Leitos 

 
 
 
 

 
 

9.7.2. Palace Hotel  
Endereço: Rua Olavo Bilac, 299 – Centro  
Proprietária: Alex Rubenich 
e-mail: palacehotel_ata@hotmail.com 
Telefone: (18)3623.4142 
29 UH / 60 Leitos 
 

 
 

9.7.3. Araçatuba Botânico Hotel, Sports 
& Conventions (A FAZENDA EVENTOS) 
Endereço: Estrada Municipal ART 150, 
Km 2,5, s/n  
Gerente Geral: Issao 
e-mail: 
eventos@aracatubabotanicohotel.com.br  
site: www.aracatubabotanicohotel.com.br 

Telefone: (18) 3637.0899 
54 UH / 92 Leitos 

 
 
  

Figura 105 - Fachada do Hotel / Fonte: P.M.A. 

Figura 106 - Piscina do Hotel / Fonte: P.M.A. 

mailto:aracahotel@hotmail.com
http://www.aracahotel.com.br/
mailto:palacehotel_ata@hotmail.com
mailto:eventos@aracatubabotanicohotel.com.br
http://www.aracatubabotanicohotel.com.br/
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9.7.4. Araçatuba Plaza Hotel  
Endereço: Rua General Glicério, 233 - 
Centro  
Gerente Geral: Aleilson Sales 
e-mail: 
reservas@hotelplazaaracatuba.com.br 
site: www.hotelplazaaracatuba.com.br 
Telefone: (18) 3607.6700 / Fax: (18) 
3607.6701 
105 UH / 132 Leitos 
 
 
 
 
 

9.7.5. Hotel Fênix  
Rua Olavo Bilac, 281 – Centro  
Gerente: Maurício José Silva 
e-mail: hotelfenix281@gmail.com 
Telefone:  (18) 3301.1447 
15 UH / 45 Leitos 
 
 
 
9.7.6. Arco Hotel Express  
Endereço: Av. Brasília, 2311 - Jd. Nova 
Iorque  
Gerente: Leandro Pacheco Ivasse 
e-mail: ger.aracatuba@arcohotel.com.br 
araçatuba@arcohotel.com.br 
site: www.arcohotel.com.br 
Telefone: (18) 2103.3333 
58 UH / 85 Leitos 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 107 - Fachada do Hotel / Fonte: P.M.A. 

Figura 108 - Fachada do Hotel / Fonte: P.M.A. 

mailto:reservas@hotelplazaaracatuba.com.br
http://www.hotelplazaaracatuba.com.br/
mailto:hotelfenix281@gmail.com
mailto:ger.aracatuba@arcohotel.com.br
mailto:araçatuba@arcohotel.com.br
http://www.arcohotel.com.br/
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9.7.7. Estância Santa Helena  
Endereço: Rod.Elyeser Montenegro 
Magalhães, Km50,7 - C.Cinti 
Proprietária: Sandra Ferreira Batista 
e-mail: escritoriocentral.esh@hotmail.com 
site: www.facebook.com/estanciastahelena 

Telefone: (18) 3305.7573 / Cel: (18) 
8137.7573 
6 UH / 25 Leitos 
 
 

 
 
 
9.7.8. Hotel Luiza  
Endereço: Rua Euclides da Cunha, 215 – Vila São Paulo  
Proprietário: Odarci Vieira 
e-mail: hotelluiza@hotmail.com 
Telefone:  (18) 3441.2449 
 
 
 
9.7.9. Grande Hotel  

Endereço: Praça Rui Barbosa, 386 - Centro  
Proprietária: Renata Cristina de Melo Tonon 
e-mail: 
atendimento@grandehotelaracatuba.com.br 
site: www.grandehotelaracatuba.com.br 
Telefone: (18) 3609.8297 
Fax: (18) 3301.7416 
52 UH / 79 Leitos 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

Figura 109 - Interno do Hotel / Fonte: P.M.A. 

Figura 110 - Fachada do Hotel / Fonte: P.M.A. 

mailto:escritoriocentral.esh@hotmail.com
http://www.facebook.com/estanciastahelena
mailto:hotelluiza@hotmail.com
mailto:atendimento@grandehotelaracatuba.com.br
http://www.grandehotelaracatuba.com.br/
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9.7.10. Hotel Alvorada  
Endereço: Rua Bandeirantes, 103 – Centro  
Proprietário: Orival Quilles 
e-mail: alvoradahotel@alvoradahotel.net 
site: www.alvoradahotel.net 
Telefone: (18) 3609.1471 
31 UH / 52 Leitos 

 
 
 
 

 
 
 
9.7.11. Hotel Chamonix  

Endereço: Av. Luiz Pereira 
Barreto, 219 – Centro  
Gerente: Gilberto Guessi 
e-mail: 
chamonix@hotelchamonix.com.
br 
site: 
www.hotelchamonix.com.br 
Telefone: (18) 2102.6114 
Fax: (18) 2102.6112 
71 UH / 138 Leitos 

 
 

 
9.7.12. Hotel Flat Nova York 
Endereço: Rua Afonso Pena, 78 – Centro  
E-mail: hotelflatnyex@hotmail.com 
Telefone: (18)3301.9810 
27 UH / 41 Leitos 
Pet friendly 

 
 
 
 
 

Figura 111 - Fachada do Hotel / Fonte: P.M.A. 

Figura 112 - Fachada do Hotel / Fonte: P.M.A. 

Figura 113 - Fachada do Hotel / Fonte: P.M.A. 

mailto:alvoradahotel@alvoradahotel.net
http://www.alvoradahotel.net/
mailto:chamonix@hotelchamonix.com.br
mailto:chamonix@hotelchamonix.com.br
http://www.hotelchamonix.com.br/
mailto:hotelflatnyex@hotmail.com
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9.7.13. Hotel Nova York  
Endereço: Av. Brasília, 1909 – Jd.Nova 
Iorque  
Proprietária: Clenice Maria Vettorazzi 
e-mail: hotelnovayork@hotmail.com 
reservas@hotelnovayork.com.br 
site: www.hotelnovayork.com.br 
Telefone: (18) 3624.8681 / (18) 
3621.6074/ (18) 98145.2112 
47 UH / 90 Leitos 

 
 
9.7.14. Hotel Itapura  
Endereço: Rua Oswaldo Cruz, 103 – Centro  
Proprietário: Tiago Pavan 
e-mail: tiagopavan@uol.com.br 
Telefone:  (18) 3623.2886 / (18) 3624.8947 
 
 
9.7.15. Hotel Pinhal  
Endereço: Rua XV de Novembro, 407 – Centro  
Proprietária: Maria Ivete David Garcia 
Telefone: (18) 3609.2790 
 
 
9.7.16. Hotel Riviera  

Endereço: Av. Brasília, 1775 – Jd.Nova 
Iorque  
Gerente: Rafael Kaji 
e-mail:  
contato@hotelriviera.com.br 
Telefone: (18) 2102.5000 
Reservas: 0800.55.5855 
82 UH / 150 Leitos 
 
 
 
 
 

 
 

Figura 114 - Fachada do Hotel / Fonte: P.M.A. 

Figura 115 - Fachada do Hotel / Fonte: P.M.A. 

mailto:hotelnovayork@hotmail.com
mailto:reservas@hotelnovayork.com.br
http://www.hotelnovayork.com.br/
mailto:tiagopavan@uol.com.br
mailto:contato@hotelriviera.com.br
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9.7.17. Hotel Uniworld  
Endereço: Av.Baguaçu, 1960 – 
Pq.Baguaçu  
Responsável: Elaine Cristina Ferreira 
e-mail: hoteluniworld@terra.com.br 
Telefone:  (18) 3622.9317 
30 UH / 60 Leitos 
 
 

 
 
 
9.7.18. Hotel Flat Miró  
Endereço: Rua Dina Ferraz de Oliveira Lima, 62 - Jardim Nova Yorque 
Telefone: (18) 3304.1501 / (18) 99143.0645 / 99707-0246 
3 andares, sendo 20/cada = 60 apts 
Mensalista: R$ 1690,00/pessoa 
Diária: R$ 169/triplo, 109/ind, 139/casal 
 
 
 
9.7.19. Hotel Vila Real  

Endereço: Rua Tupi, 47 – Centro  
Gerente: Willian Pereira Santos 
e-mail: reservas@hotelvilarealaracatuba.com.br 
contato@hotelvilarealaracatuba.com.br / 
hotelvilareal2@hotmail.com 
site: www.hotelvilarealaracatuba.com.br 
Telefone: (18) 3608.3827 / (18) 3301.3827 
28 UH / 60 leitos 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Figura 116 - Fachada do Hotel / Fonte: P.M.A. 

Figura 117 - Fachada do Hotel / Fonte: 
P.M.A. 

mailto:hoteluniworld@terra.com.br
mailto:reservas@hotelvilarealaracatuba.com.br
mailto:contato@hotelvilarealaracatuba.com.br
mailto:hotelvilareal2@hotmail.com
http://www.hotelvilarealaracatuba.com.br/
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9.7.20. Ibis Hotel  
Endereço: Av. Brasília, 2500 – Jd.Nova 
Iorque  
e-mail: h5541-re@accor.com.br 
site: www.accorhotels.com/gb/hotel-
5541-ibis-aracatuba/index.shtml 
Telefone: (18) 2103.5300 
FAX: (18) 2103.5301 
108 UH / 127 Leitos 
 
 
 

 
 
 
9.7.21. Mariá Plaza Hotel  

Endereço: Rua Anhanguera, 3909 - 
Jd.Nova Iorque  
Proprietária: Vera Andolfato 
e-mail: 
atendimento@mariaplazahotel.com.br  
site: www.mariaplaza.com.br 
Telefone: (18) 2103.4000 / FAX: (18) 
3608.1500 
86 UH / 177 Leitos 
 

 
 

 
9.7.22. Pekin Palace Hotel  
Endereço: Av.Brasília, 1910 – Jd.Nova 
Iorque 
Gerente: Alexandre Tomé 
e-mail: gerencia@pekin.com.br / 
reservas@pekin.com.br 
site: www.pekin.com.br 
Telefone: (18) 2103.2222 / FAX: (18) 
2103.2223 
58 UH / 130 Leitos 

 

Figura 118 - Fachada do Hotel / Fonte: P.M.A. 

Figura 119 - Fachada do Hotel / Fonte: P.M.A. 

Figura 120 - Fachada do Hotel / Fonte: P.M.A. 

mailto:h5541-re@accor.com.br
http://www.accorhotels.com/gb/hotel-5541-ibis-aracatuba/index.shtml
http://www.accorhotels.com/gb/hotel-5541-ibis-aracatuba/index.shtml
mailto:atendimento@mariaplazahotel.com.br
http://www.mariaplaza.com.br/
mailto:reservas@pekin.com.br
http://www.pekin.com.br/
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9.7.23. Príncipe Hotel  
Endereço: Rua XV de 
Novembro, 274 – Centro  
Gerente: Paulo Arruda 
e-mail: 
principehotel@ig.com.br 
site: 
www.principehotel.wix.com/p
rincipe-hotel 
Telefone: (18) 2102.8450 
73 UH / 120 Leitos 
 

 
 

 
9.7.24. Tietê Resort & Convention  
Endereço: Rod.Elyezer Montenegro 
Magalhães, Km 58,8 – Fazenda 
Paquetá 
e-mail: ggeral@tieteresort.com.br 
site: www.tieteresort.com.br 
Telefone: (18) 2103.9000 
FAX: (18) 2103.9001 
104 UH / 204 Leitos 
 
 

 
 
9.7.25. Classik Motel 
Endereço: Rodovia Elyeser Montenegro Magalhães Km 463, s/n 
Gerente: Davi 
E-mail classikmotel@outlook.com 
Telefone: 3621.7394 
Total de apartamentos: 14 
 
9.7.26. Destak Motel  
Endereço: Rodovia Elyeser Montenegro Magalhães Km 41, s/n - Parque Industrial 
Telefone: (18) 3631.1880 
Gerente: Davi Rodrigues Alves Magalhães / Viviane 
Email: destakmotel@hotmail.com 
Total de apartamentos: 24 
 

Figura 121 - Fachada do Hotel / Fonte: P.M.A. 

Figura 122 - Aéreo / Fonte: P.M.A. 

mailto:principehotel@ig.com.br
http://www.principehotel.wix.com/principe-hotel
http://www.principehotel.wix.com/principe-hotel
mailto:ggeral@tieteresort.com.br
http://www.tieteresort.com.br/
mailto:classikmotel@outlook.com
mailto:destakmotel@hotmail.com
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9.7.27. Diplomata Motel  
Endereço: Rodovia Elyeser Montenegro Magalhães Km 48 
Telefone: (18) 3623.3744 
Gerente: Carlos 
Email: contato@espacialmotel.com.br 
Total de apartamentos: 23 
 
9.7.28. Espacial Motel 
Endereço: Rodovia Marechal Rondon Km 535, s/n - Jardim do Trevo 
Telefone: (18) 3623.3959/3623.0905 
Gerente: Luciano 
Email: contato@espacialmotel.com.br 
Total de apartamentos: 73 
 
9.7.29. Paradise Motel  
Endereço: Rodovia Elyeser Montenegro Magalhães Km 3 
Telefone: (18) 3622.1043 
Gerente: Shirlei Laluce  
Email: Não Possui 
Total de apartamentos: 13 
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9.8. SERVIÇO DE ALIMENTAÇÃO 
 
9.8.1.  A Colonia 
Especialidade: comida de fazenda 
Horário: Sáb. e Dom.: 11h30 as 15h30 
Endereço: Estrada Municipal Araçatuba (Est. Vicinal Vincenzo   Mannarelli, km 10) – 
Chácara Califórnia – Água Limpa 
E-mail: gilbertomanarelli@hotmail.com 
Facebook: www.facebook.com/A-Colonia 
Telefone: (18)99781.3284  
 
9.8.2 Água Doce Cachaçaria Araçatuba 
Especialidade: Escondidinho / variedades 
Horário: Seg.a Sáb.:  18h às 23h30 
Endereço: Rua Duque de Caxias, 2015 – Jd.N.Iorque  
E-mail: aracatuba@aguadoce.com.br 
Site: www.aguadoce.com.br 
Telefone: (18) 3625.8835 / (18)98112.8226 
 
9.8.3. Anselmo Restaurante  
Especialidade: diversos 
Horário: das 17h às 24h 
Endereço: Rua Manoel Antônio Monteiro, 80 – V.Industrial  
e-mail: anselmoananias@hotmail.com 
Telefone: (18) 3622.3646  
 
9.8.4. Araça Sabor e Saúde  
Especialidade: Refeições e doces 
Horário: ter. à sex – das 9h às 18h / Sex. das 20h às 23h30  / Sab. e Dom. – das 9h às 
16h 
Endereço: Rua Duque de Caxias, 469 – Centro  
E-mail: contato@aracasaboresaude.com.br 
Site: www.aracasaboresaude.com.br 
Telefone: (18) 3301.5876 
 
9.8.5. Aroma e Sabor 
Especialidade: diversos  
Horário: Ter./Qua/Dom das 17h30 às 24h / Qui. à Sáb das 17h30 às 01h 
Endereço: Rua João Peres Marques, 167 – Planalto  
Telefone: (18) 3305.6695 
 
  

mailto:gilbertomanarelli@hotmail.com
http://www.facebook.com/A-Colonia
mailto:aracatuba@aguadoce.com.br
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9.8.6. Bambina´s – O Sabor Italiano  (Araçatuba Shopping Center) 
Especialidade: massas e pizza 
Horário: De Seg. à Sáb. das 10h às 22h / Dom. das 11h às 22h 
Endereço: Av.Joaquim Pompeu de Toledo, 601 - Jd.Nova Iorque  
e-mail: Igor_hidekiyajima@yahoo.com.br 
Telefone: (18) 3623.4621  
 
9.8.8. Band Burguer (Araçatuba Shopping Center) 
Especialidade: lanches e refeição 
Horário: Seg.à Sáb. – das 10h às 22h / Dom. – das 11h às 22h 
Endereço: Av. Joaquim Pompeu de Toledo, 601 - Jd. Nova Iorque 
e-mail: bandburguer.aracatuba@hotmail.com 
Telefone: (18) 3621.1337  
 
9.8.9. Bar do Português  
Especialidade: comida portuguesa 
Horário: Seg. à Sex. das 17:30 às 0h30, sáb. das 16:30h às 0:30h 
Endereço: Av. da Saudade, 872 – Vl. Estádio  
E-mail: sac.aracatuba@bardoportugues.com.br 
Facebook: www.facebook.com/bardoportuguesaracatuba 
Telefone: (18) 3304.2500  
 
9.8.10. Bar e Restaurante O Quintal Cultural  
Especialidade: bar, exposição de todas as artes, biblioteca e almoço  
Horário: Ter. à Sáb das 8h às 2h e Seg. 8h às 18 e Dom. das 18h às 2h 
Endereço: Rua Cussy de Almeida Junior, 2088- São João  
E-mail: oquintalcultural@gmail.com  
Site: www.oquintalcultural.com.br 
Telefone: (18) 36218079 /(18) 99680-7299  
 
9.8.11. Barracão Restaurante  
Especialidade: restaurante brasileiro – especialmente feijoada  
Horário: Almoço Ter. à Sex - 11h30 as 14h30 / Jantar Ter. a Sex. - 18h as 00h / Sáb. - 
11h30 as 00h / Dom. – 12h às 16h 
Endereço: Rua Humaitá, 966 - Centro  
e-mail: barracao.ata@gmail.com 
site: www.barracao99.com.br 
Telefone: (18) 3621.8953/ 3608.4311 
 
  

mailto:Igor_hidekiyajima@yahoo.com.br
mailto:bandburguer.aracatuba@hotmail.com
mailto:sac.aracatuba@bardoportugues.com.br
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mailto:barracao.ata@gmail.com
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9.8.12. Bem Bolado  
Especialidade: bolos caseiros 
Horário: Seg. - das 13h às 19h / Ter. – das 9h às 19h / Sáb. – das 9h às 14h 
Endereço: Rua Cristiano Olsen, 1746 Bandeirantes  
e-mail: bembolado.boloscaseiros@gmail.com  
site: www.bemboladoboloscaseiros.com.br 
Telefone: (18) 3301.8008  
 
9.8.13. Benedito Gastronomia  
Especialidade: cafeteria, doceria, restaurante kg e a la carte 
Horário: Cafeteria/Doceria: Ter. a Sáb. - das 10h às 18h, Domingo - 11h às 16h 
Restaurante: Ter. a Sex (kg) – 11h30 às 14h; Sex. e Sáb. (a la carte) 19:30 às 23h; 
Sáb./Dom. (a La carte) – 12h às 15h 
Av. Café Filho, 88 – Bairro Icaray 
e-mail: anadavantel@gmail.com 
Site: www.beneditogastronomia.com.br 
Telefone: (18) 3637.0088 / (18)99820.6811 
 
9.8.14. Bethinhas Trufas  
Especialidade: bolos e doces 
Horário: Seg.à Ter. - das 8h às 18h e Sábado – das 8h às 14h 
Endereço: R.Laurindo Caetano de Andrade,401– V.Estádio 
e-mail: bethinhas@bethinhas.com.br  
Site: 210www.betinha.com.br 
Telefone: (18) 3608.9966 
 
9.8.15. Bistrô Alecrim  
Especialidade: cafeteria / self service / a la carte 
Horário: Das 9h às 19h 
Endereço: Rua General Glicério, 949 – Centro 
e-mails: bistro_alecrim@hotmail.com /   fabiotoboni@hotmail.com 
Telefone: (18) 3305.5006 / (18)98172.3456 
 
9.8.16.  Brasilian Beer  
Especialidade: cervejas e musica ao vivo 
Horário: Das 18h às 2h 
Endereço: Av. Brasilia, 1813 - Vila São Paulo  
E-mail: restaurantebrazilianbeer@hotmail.com 
Facebook: www.facebook.com/garoto.gica 
Telefone: (18) 3305.6230 
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9.8.17. Brunoise Bar & Gastronomia  
Horário: Ter. a Sex. das 19h às 02h / Sáb. das 11h às 02h / Dom. das 11h30 às 16h 
Endereço: Rua José Bonifácio, 827 – Vl. Mendonça  
Facebook: www.facebook.com/Brunoise-Bar-e-Gastronomia 
Telefone: (18) 3304.8704 
 
 
9.8.18. Bull Burger  
Especialidade: hambúrguer artesanal / delivery  
Horário:Seg. à Dom. das 15h às 24h 
Endereço: Rua General Glicério, 1061 – Centro 
Facebook: www.facebook.com/bullburgerbrasil 
Telefone: (18)3305-6722 
 
9.8.19. Burgatory  
Especialidade: hamburgueria 
Horário: Ter à dom. das 19h30 às 23h 
Endereço: R. Aquidabam, 718 - Centro  
E-mail: wagnercarolospereira.wcp@gmail.com 
Site: burgatoryhamburgueriagourmet.ml 
Telefone: (18) 98112.0345   
 
9.8.20. Burguer King  
Especialidade: hamburgueria  
Horário: Das 15h às 24h 
Endereço: Av. Brasília, 1978 – Vl. São Paulo 
Site: www.burgerking.com.br 
Telefone: (18)3631.7014 / (18)99808.7696   
 
9.8. Burguer King (Shop. Praça Nova)  
Especialidade: hamburgueria 
Horário: Seg. a Sab. – 10h as 22h / Dom. – 11h as 22h 
Endereço: Rua Carlos Pereira da Silva, 6.000 - 16026.037 – Jd. Guanabara 
Telefone: (18)3631-7014 
 
9.8.21. Butiquim Bardô  
Horário: Seg. a Qui. das 18h às 24h / Sex e Sab. das 18h à 01h 
Endereço: Rua Cussy de Almeida Junior, 1437 – Vila Nova  
Facebook: https://pt-br.facebook.com/ButiquimBardo 
Telefone: (18)3305-8002 
 
  

http://www.facebook.com/Brunoise-Bar-e-Gastronomia
http://www.facebook.com/bullburgerbrasil
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http://www.burgerking.com.br/
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9.8.22. Ibis Kitchen   
Especialidade: grelhados  
Horário: 19h das 22h30 
Endereço: Av. Brasília, 2500 - Jd. Nova Yorque  
E-mail: H5541-RE@accor.com.br 
Telefone: (18) 2103.5300 
 
9.8.23. Cacau Show  
Especialidade: chocolate  
Horário: Seg. a Sex. das 9h as 18h / Sáb. das 9h às 14h 
Endereço: Rua Princesa Isabel, 135 – Centro Calçadão 
E-mail: cacaushowbirigui@hotmail.com 
Telefone: (18) 3637-0608 
 
9.8.24. Cacau Show (Shopping Praça Nova) 
Especialidade: chocolate  
Horário: Seg. a Sáb. – 10h as 22h / Dom. – 11h as 22h 
Endereço: Rua Carlos Pereira da Silva, 6.000 – Jd. Guanabara  
E-mail: lojacacaushowpn@gmail.com 
Facebook: https://pt-br.facebook.com/cacaushowpracanova/ 
Telefone: (18) 3636.0880 
 
9.8.25. Café Boutique  
Especialidade: cafés, lanches, almoço e sorvetes  
Horário:  Seg. à Sex. – das 8h às 19 /  Sáb. das 8h às 13h 
Endereço: Rua Carlos Gomes, 555 –Higienópolis  
Facebook: https://www.facebook.com/cafeboutiquecafeteria 
Telefone: (18) 3301-1838  
 
9.8.26. Café Delicia  
Especialidade: cafés, sucos, bolos e salgados  
Horário:  Seg. à Sex. – das 7h30 às 18h 
Endereço: Rua Oswaldo Cruz, 59 - Centro  
E-mail: edmar.furlan@hotmail.com 
Telefone: (18) 3622.5636  
 
9.8.27. Cafeteria Café Brasil  
Especialidade: lanches e saladas e no inverno canjas e caldos  
Horário: de dom. à Sex. das 17h às 23h Sáb. das 11h às 22:30 
Endereço: Rua General Glicério, 734 – Centro  
Telefone: (18) 3621.3141  
 

mailto:H5541-RE@accor.com.br
mailto:cacaushowbirigui@hotmail.com
https://www.facebook.com/cafeboutiquecafeteria
mailto:edmar.furlan@hotmail.com
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9.8.28. Cantina da Cobrac  
Especialidade: comida mineira e churrasco, self service 
Horário: Seg. à Sab- das 11h às 14h 
R.Conde Fco. Matarazzo, s/nº - São João  
Telefone: (18) 3624.5767 
 
9.8.29. Casa de Suco Sato  
Especialidade: suco 
Horário: Seg. à Sex das 8h às 22h e Sáb. das 8h às 13h 
R.Joaquim Nabuco, 43   Centro  
Telefone: (18) 3608-2701 
 
9.8.30. Celso Lanches  
Especialidade: lanches, pizza, prato executivo 
Horário:  Seg. à Dom. das 9h às 13h 
R.Marechal Deodoro, 515 – Centro  
PEDIDOS: ifood.com.br 
Telefone: (18) 3623-1738 / (18) 99102-0331 
 
9.8.31. Charys Restaurante  
R.Luiz Pereira Barreto, 710   Centro 
Telefone: (18)3301-8938 / (18) 3301-8939 
 
9.8.32. Panela Velha  
Rua Cussy de Almeida Jr., 548 - Centro 
Telefone: (18) 3607.1600  
 
9.8.33. Chocolates Brasil Cacau  
Especialidade: chocolate 
Horário: Seg. a Sáb. - 10h as 22h / Dom. - 11h as 22h 
Rua Carlos Pereira da Silva, 6.000  
Jardim Guanabara 
Telefone: (18) 3636.0696  
 
9.8.34. Comida da Vó (Multo Shopping) 
Especialidade: comida caseira por kilo  
Horário: Seg.à Sáb. – das 8h às 16:20h 
R.Mal Deodoro, 246 – Centro  
Telefone: (18) 3441.0164 
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9.8.35. Comida da Vó (Hiper Muffatto) 
Especialidade: comida caseira por kilo  
Horário: Seg.à Sáb. – das 11h30 às 15h e 18:30h às 21:30h – Dom. 11h às 15h 
Av. da Saudade, 1165 – Saudade Praça de Alimentação  
Faceboock/comidadavomufatto.com 
Telefone: (18)3301-9909 / 3301.9908  
 
9.8.36. Comida da Vó (Shopping Praça Nova Araçatuba) 
Especialidade: comida caseira por kilo  
Horário: Seg. à Sáb. - das 10 às 22h / Dom. 11 as 22h 
Rua Carlos Pereira da Silva, 6.000 – Jd. Guanabara 
Faceboock/comidadavopracanova.com 
Telefone: (18)3636.0885 
 
9.8.37. Comi na Kombi  
Especialidade: hamburgueria / fast food / food truck 
Ter. à Qui das 19h às 24h e Sex à DSom. Das 19h às 0:30h 
Rua General Glicério 1061 – Centro 
Avenida Saudade 50 – Centro  
Instagran: cominakombi.com 
Telefone: (18)3305.6723 
 
9.8.38. Constan Café  
Especialidade: cafés, refeição, hamburguer artesanal 
Horário: Seg.à Sex. – das 8h às 24h Refeição e marmitex: 11h ÀS 14h 
Rua Silva Jardim, 01 – Centro 
e-mail: rico-82@hotmail.com  
faceboock: Ricardo Vitório  
Instagran: Constan Café 
Telefone: (18) 3621-2964 
 
9.8.39. Costelaria Bola 7  
Especialidade: costela  
Horário: Ter. à Dom. das 11h às 24h / Domingo à noite: não abre 
Av.Paulista, 747 – Jd.Nova Iorque  
Gerente:Cleiton 
e-mail: lu.balu@hotmail.com  
Telefone: (18) 3622.2217 
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9.8.40. Churrascaria Estância Grill  
Especialidade: 15 tipos de carne / por kilo 
Horário: Seg. à Dom. – das 11h às 15h  
Rua Osvaldo Cruz, 24 – Centro 
Proprietário (um dos): Francisco 
e-mail: estancia18grill@gmail.com  
Telefone: (18) 3117.6360  / (18) 99148-4937(CLAUDINEI) 
 
9.8.41. Churrascaria Querência 
Especialidade: rodizio de carnes 
Horário: Seg. á Dom das 11h às 15h e das 18h à 22:30, exceto dom. que abre somente 
para o almoço 
Av.Anhanguera, 767 – Jd.do Prado 
e-mail: claudinei@deltha.com.br 
Telefone: (18) 3621.2945  
 
9.8.42. Churrascaria Nelore  
Especialidade: refeição por kilo 
Horário: das 11h às 15h / das 19h às 22h 
Rua Oswaldo Cruz, 182 – Centro  
Telefone: (18) 3608.4643  
 
9.8.43. Churrascaria Terra do Boi  
Especialidade: rodízio 
Horários: Seg. à Dom. 11h30 às 14h30 / das 19h30 às 22:30h. Não há atendimento aos 
domingos à noite 
Av.Brasília, 2012 – Jd.Nova Yorque 
e-mail: terradoboi@terra.com.br   
site: terradoboi.com 
Telefone: (18) 3624.9248 
 
9.8.44. Churros da Praça – loja 1  
Especialidade: churros, crepes e milk shakes 
Horário: Seg. à Dom. das 18h às 24h 
R. Catanduva com Av. Brasília – Praça de Alimentação Food Park Alegra 
www.churrosdapraca.com 
 
9.8.45. Churros da Praça – loja 2 
Especialidade: churros, crepes e milk shakes 
Horário: Seg. à Dom. das 18h às 24h 
Praça da Igreja Paraíso 
www.churrosdapraca.com 

mailto:claudinei@deltha.com.br
mailto:terradoboi@terra.com.br
http://www.churrosdapraca.com/
http://www.churrosdapraca.com/
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9.8.46. Churros da Praça – loja 3 
Especialidade: churros, crepes e milk shakes 
Horário: Seg. à Dom. das 18h às 24h 
 Av. Odorinho Perenha, 937- Umuarama 
www.churrosdapraca.com 
 
9.8.47. Cupim da Hora  
Especialidade: cupim, porções e pizza 
Horário: Ter. à Dom. 18:30h às 5h 
R.Marcílio Dias, 886 – Primavera 
Telefone: (18) 3621-3785 
 
9.8.48. Daun´s   
Especialidade: fast food 
Horário: Seg. à Dom. das 10h às 22h 
Rua Carlos Pereira da Silva, 6.000 – Jd. Guanabara  
Telefone: (18)3607- 6000 
 
9.8.49. Delly Bar, padaria & restaurante  
Especialidade: por kilo no almoço / a la carte no jantar  
Seg. à Sex. das 11 às 14h30 e 17h às 24h Sáb., Dom. e feriados das 11h às 15h e 17h às 
24h 
Av.da Saudade, 1450 – Saudade  
Gerentes: Fernando e Angelina 
e-mail: delly@delly.com.br  
Telefone: (18) 3621.2799/ 3625.5060   
 
9.8.50. Dio Madona Sorvetes  
Especialidade: sorveteria  
Av. Aguapei, 1232 
Telefone: (18) 3623.2684  
 
9.8.51. Divino Fogão 
Especialidade: típica da fazenda 
Horário: Seg. a Sáb. 10h as 22h / Dom. - 11h às 22h 
Av. Joaquim Pompeu de Toledo, 601 – Jd. Nova Iorque  
Telefone: (18) 3301.8933  
 
9.8.52. Doçaria Abelinha  
Especialidade: doces e salgados 
Horário: Seg. à Sáb. das 8h às 19h e Dom. das 12h às 19h 
Rua General Glicério, 512 – Centro 

http://www.churrosdapraca.com/
mailto:delly@delly.com.br
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e-mail: docariaabelhinha@gmail.com / abelhinhafazsuafesta@hotmail.com 
site: www.abelhinhadoce.com.br  
Telefone: (18) 3622.4904 
 
9.8.53. Dogão Cupim Pizzaria   
Especialidade: cupim e pizza  
Horário: De Seg. à Sáb das 17h às 24h 
Rua Armando Sales de Oliveira 75, Centro 
Telefone: (18) 3608.5010  
 
9.8.54. Empório San Dely  
Especialidade: por quilo, a la carte e delivery 
Horário: Seg. à Dom. das 07h às 12h. Café da Manhã, Almoço, Jantar e lanches 
Rua Cussy de Almeida Jr., 658 – Centro  
www.emporiosandely.com.br  
Telefone: (18) 3305.6575 
 
9.8.55. Espetinhos do Lin  
Especialidade: espetinhos 
Horário: Seg. a Sáb. – 16h as 24h 
Av. Prestes Maia, 1280 - Amizade 
Telefone: (18) 99717-4370 
 
9.8.56. Esquina do Espeto  
Especialidade: churrasco  
Horário: das 18h às 24h 
Av. Waldemar Alves, 166 – São Joaquim 
e-mail: rosanenatalia2@hotmail.com  
Telefone: (18) 3609.3795 / 99793.5969  
 
9.8.57. Habib´s  
Especialidade: comida árabe 
Horário: das 11h às 24h 
Av.Joaquim Pompeu de Toledo, 703 – Jd.Nova Yorque  
e-mail: josivanpereira@r7.com  
site: www.habibs.com.br  
Telefone: (18) 3624.5986  
 
9.8.58. Hi! Sushi Bar 
Especialidade: comida japonesa  
Horário: das 19h às 23h30 
Rua Cristiano Olsen, 2155 – Higienópolis  

mailto:docariaabelhinha@gmail.com
mailto:abelhinhafazsuafesta@hotmail.com
http://www.abelhinhadoce.com.br/
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e-mail: hisushibar@hotmail.com 
site: www.hisushibar.com  
Telefone: (18) 3624.2012  
 
9.8.59. Ice Fly Gelatteria  
Especialidade: sorveteria 
Rua Cristiano Olsen, 1305 - Vl. Bandeirantes  
Telefone: (18) 3608.4748  
 
9.8.60. Kaipê Restaurante  
Especialidade: comida caseira e churrasco 
Horário: das 11h às 14h 
Av.Cussy de Almeida, 1197 – Higienópolis  
Telefone: (18) 3625.6070  
 
9.8.61. Kaza Flora & Café  
Especialidade: café 
Horário: Seg. à Sáb. – das 08h às 20h 
Dom. – das 09h às 18h 
Rua Cristiano Olsen, 1431 – V.Bandeirantes  
Telefone: (18) 3301.2255  
 
9.8.62. Kenjiro 
Especialidade: comida japonesa 
R. Duque de Caxias, 631 - Centro  
e-mail: contato@kenjirosushi.com.br 
www.kenjirosushi.com.br 
Telefone: (18) 3301.5150  
9.8.63. Kenko Lamem Sushi & Biru  
Especialidade: comida japonesa  
Horário: Ter.à Sáb. - das 19h às 23h 
R.Brig.Luiz Antônio,83 – Higienópolis 
e-mail: kenkolamen@gmail.com http://www.kenkolamen.com.br/ 
Telefone: (18) 3608.3712 
 
9.8.64. Kenko Lamem Muffato 
Especialidade: comida japonesa  
Horário: Ter.à Sáb. - das 11h15 às 14h 
Av. Saudade, 1165 – Higienópolis  
e-mail: kenkolamen@gmail.com  
Telefone: (18) 3301.7792  
 

mailto:hisushibar@hotmail.com
http://www.hisushibar.com/
mailto:contato@kenjirosushi.com.br
mailto:kenkolamen@gmail.com
mailto:kenkolamen@gmail.com
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9.8.65. Ki Pastel Pastelaria 
Especialidade: pastelaria e pratos rápidos 
Horário: das 18h às 24h  
Av.Cussy de Almeida, 1108 - Centro  
e-mail: eduardo@kibone.com.br  
Telefone: (18) 3301.5770/ 3301.5100  
 
9.8.66. Ki Pastel Pastelaria 
Especialidade: pastelaria e pratos rápidos 
Horário: das 11h às 24h 
Rua do Fico, 796 – Santana  
e-mail: eduardo@kibone.com.br  
Telefone: (18) 3623.3460 
 
9.8.67. Lanchonete Fujii 
Especialidade: peixe 
Horário: das 18h às 24h 
Rua Cruzeiro do Sul, 960 – Vila Nova  
Telefone: (18) 3622.6930  
 
9.8.68. Le Pinguê Araçatuba  
Especialidade: hamburgueria, fast food 
Horário: das 18h às 23h45 
Rua Tabajaras, 551 – Vl. Mendonça  
e-mail: aracatuba@lepingue.com.br 
Telefone: (18) 3301.3888 
9.8.69. Like´s Bar  
Especialidade: porções 
Horário: das 18h30 às 24h 
Rua Fernando Costa, 223 - Higienópolis  
Telefone: (18) 98810-0581  
 
9.8.70. Mamed Empório e Culinária Libanesa  
Especialidade: culinária libanesa 
Ter. à Dom. das 8h às 15h30 / Ter. à Dom. das 11h30 às 14h30 Exceto o último 
domingo do mês 
Rua General Osório, 384 – Centro  
e-mail: contato@mamed.com.br  
site: www.mamed.com.br 
Telefone: (18) 3624.1697  
 
  

mailto:eduardo@kibone.com.br
mailto:eduardo@kibone.com.br
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9.8.71. Marguerita Pizzaria 
Especialidade: pizza 
Horário: 18h as 24h 
Av.Waldir Felizola de Moraes, 1505 - Jd Sumaré      
e-mail: jorgebertino@terra.com.br  
site: www.pizzamarguerita.com.br 
Telefone: (18) 3622.3077 
 
9.8.72. Mc Donald´s   
Especialidade: lanches  
Horário: 24h 
Av.Brasília, 1750 – Jd.Nova Yorque  
e-mail: sto.aba@mcdbr.com  
Telefone: (18) 3624.3996  
 
9.8.73. Marmitaria e Restaurante Lanchonete nº 1 
Especialidade: refeições 
Horário: das 10h às 14h 
Rua Aguapeí, 1800 – Jd.do Prado  
e-mail: sergiohmedeiros@hotmail.com  
Telefone: (18) 3305.5263  
 
9.8.74. Obba Café & Frozen  
Especialidade: produtos tradicionais e gourmet 
Horário: Seg. à Sáb. – das 09h às 22h /       Dom. – das 10h às 20h  
Av. dos Araçás, 1300  
www.obbacafeefrozen.com.br 
Telefone: (18) 98818.1219  
 
9.8.75. O Kantinho  
Especialidade:  comida japonesa 
Horário: Ter. a Dom., das 18h às 24h 
Rua Sarjob Mendes, 159 – Jd.Icaray  
Telefone: (18) 3621.8791/ 3608.9642  
 
9.8.76. O Quintal Cultural  
Especialidade: bar 
Horário: Quin. à Dom. – das 18h às 02h 
Rua Cussy de Almeida, 2088 – São João  
Telefone: (18) 3621.8079  
 
  

mailto:jorgebertino@terra.com.br
mailto:sto.aba@mcdbr.com
mailto:sergiohmedeiros@hotmail.com
http://www.obbacafeefrozen.com.br/
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9.8.77. Opalino Bar e Restaurante  
Especialidade: cozinha internacional 
Horário: Café da Manhã – 7hàs10h /Ter. a Dom. das 18h às 01h / Feijoada. 12h às 16h 
Capacidade: 100 pax 
R.Anhanguera, 3909 - Jd. Nova Yorque  
www.facebook.com/barerestauranteopalino  
Telefone: (18) 2103.4044  
 
9.8.78. Padaria Bandeirantes  
Especialidade:  doces, bolos, confeitaria, comida por kilo 
Horário: das 6h às 24h Almoço das 11h às 14:30h e Jantar das 17h às 23h 
Rua Bandeirantes, 729 – Centro  
e-mail: band.paes@terra.com.br  
Telefone: (18) 3623.5314/ 3625.3329/3625.3332  
 
9.8.79. Padaria Casa Europa 
Especialidade: pizza, pães, doces e bolos 
Horário: das 6h às 23h pizza das 17:30h às 23h 
Rua Cussy de Almeida, 1605 – Higienópolis  
e-mail: ldalanezi@hotmail.com  
Telefone: (18) 3622.8003  
 
9.8.80. Padaria Pão & Cia 
Especialidade: pães, doces e refeição 
Das 6h às 22h 
Refeições: Seg. à Sex 11h às 14h30 e  
Sáb, dom e feriados das 11h às 15h 
Av.José Ferreira Batista, 3433 - Ipanema  
e-mail: paoeciaipanema@hotmail.com 
Telefone: (18) 3621.2216 
 
9.8.81. Padaria Pão & Cia 
Especialidade: pães e doces 
Horário: das 6h às 22h 
Rua dos Fundadores, 2534 – Umuarama 
Telefone: (18) 3608.6662/ 3624.0007  
 
9.8.82. Pedra Pura Bar e Restaurante  
Especialidade: comida portuguesa 
Horário: das 18h30 às 24h  
Rua Cristiano Olsen, 2226 – Higienópolis  
e-mail: marcos@pedrapura.com.br   

https://www.facebook.com/barerestauranteopalino
mailto:band.paes@terra.com.br
mailto:ldalanezi@hotmail.com
mailto:marcos@pedrapura.com.br


 

 

 222 

Telefone: (18) 3305.8421/ 3305.8422  
 
9.8.83. Peixe Frito Petiscaria 
Especialidade: peixe 
Horário: das 18h às 23h30 
Rua Euclides da Cunha, 909 – Bandeiras  
e-mail: peixefritopetiscaria@hotmail.com  
facebook: peixefritopetiscaria Araçatuba 
Telefone: (18) 3608.3671 /(18)36083671 / (18)981181809 
 
9.8.84. Philomena Bar e Restaurante  
Especialidade: cordeiro 
Horário: Seg.à Sáb. - das 17h30 às 24h 
Rua General Glicério, 1093 – Centro 
e-mail: philomena@philomenabar.com.br  
site: www.philomenabar.com.br   
Telefone: (18) 3305.8116  
 
9.8.85. Pizzaria Bambinella 
Especialidade: pizza 
Horário: Ter. à Dom. – das 18h30 às 24h 
R.Brig.Luiz Antônio, 190 – B.Bandeiras 
e-mail: pizzariabambinella@hotmail.com / contato@bambinella.com.br  
Telefone: (18) 3624.5288  
 
9.8.86. Pizzaria Dona Amélia  
Especialidade: pizza 
Horário: Ter. à Dom. – a partir das 18h 
Rua Cussy de Almeida Jr., 2225 – Vila Carvalho 
e-mail: pizzaria@pizzariadonaamelia.com.br /pizzariadonaamelia@hotmail.com  
site: www.pizzariadonaamelia.com.br  
Telefone: (18) 3301.7773  
 
9.8.87. Pizzaria Dona Amélia  
Especialidade: entrega de pizza 
Horário: das 17h às 24h 
Rua do Fico, 1373 – Santana  
e-mail: pizzaria@pizzariadonaamelia.com.br / pizzariadonaamelia@hotmail.com  
site: www.pizzariadonaamelia.com.br  
Telefone: (18) 3608.4369 
 
  

mailto:peixefritopetiscaria@hotmail.com
mailto:philomena@philomenabar.com.br
http://www.philomenabar.com.br/
mailto:pizzariabambinella@hotmail.com
mailto:contato@bambinella.com.br
mailto:pizzaria@pizzariadonaamelia.com.br
mailto:pizzariadonaamelia@hotmail.com
http://www.pizzariadonaamelia.com.br/
mailto:pizzaria@pizzariadonaamelia.com.br
mailto:pizzariadonaamelia@hotmail.com
http://www.pizzariadonaamelia.com.br/
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9.8.88. Pizzaria Donna Oliva  
Especialidade: pizza 
Horário: das 18h às 0h30 
R.Assis Chateaubrian, 520 – Jd.Nova Yorque  
e-mail: ricardo.carneiro@donnaoliva.com.br / donnaoliva@uol.com.br  
site: www.donnaoliva.com.br  
Telefone: (18) 3621.4881 
 
9.8.89. Plaza Restaurante  
Especialidade: festival de massas e risoto / tapioca no café da manhã 
Horário: Seg. à Sáb almoço das 11h15 às 14h; jantar das 19h às 21h.  / No jantar: ter. 
festival de massas; qua. Festival de Risoto. / Café da Manhã (com tapioca de Qua e 
Quin): Seg. à Sex das 6h às 9h30 e Sab., Dom.e Feriados das 6h30 às 10h 
R.General Glicério,233 – Centro 
e-mail: reservas@hotelplazaaracatuba.com.br 
site: www.hotelplazaaracatuba.com.br  
Telefone: (18) 36076700 / (18) 3607.6701 / (18) 997880918   
 
9.8.90.  Pontinho Doce Restaurante  
Especialidade: restaurante completo 
Horário: das 8h às 16h 
Rua Princesa Isabel, 240 – Centro  
e-mail: pontinhodoce@hotmail.com  
Telefone: (18) 3117.6000   
 
9.8.91.  Praça de Alimentação – Araçatuba Shopping 
Especialidade: restaurante completo 
Horário: das 10h às 21h 
Av. Joaquim Pompeu de Toledo, 601  
Telefone: (18) 3622.2309  
 
9.8.92. Praça de Alimentação - Multishop 
Especialidade: restaurante completo 
Horário: das 8h às 18h 
Rua Marechal Deodoro, 246 – Centro 
Telefone: (18) 3623.1102  
 
9.8.93. Praça de Alimentação – Super Muffato  
Especialidade: restaurante completo 
Horário: das 8h às 16h 
Av. Saudade, 1165 
Telefone: (18) 3117.6000   

mailto:ricardo.carneiro@donnaoliva.com.br
mailto:donnaoliva@uol.com.br
http://www.donnaoliva.com.br/
http://www.hotelplazaaracatuba.com.br/
mailto:pontinhodoce@hotmail.com
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9.8.84. Pork´s Bar  
Especialidade: restaurante completo 
Rua Aguapeí, 1884 – Jd. Do Prado  
Telefone: (18)  99155.0626 
 
9.8.95. Restaurante Braga 
Especialidade:  comida caseira 
Horário: das 10h30 às 14h 
Rua General Glicério, 186 – Centro 
Telefone: (18) 3623.2538  
 
9.8.96. Restaurante e Choperia Bola 7 
Especialidade: cupim e pratos variados 
Horários: Seg.à Sex. - das 16h às 24h e Sáb. e Dom. – das 11h às 24h 
Av.Brasília, 2046 – Jd.Nova Yorque  
e-mail: clayton.doria@yahoo.com.br /  lu.balu@hotmail.com  
Telefone: (18) 3621.1907/3622-2217  
 
9.8.97. Restaurante e Peixinho Puro Sabor 
Especialidade: peixe 
Horário: Seg. à Sáb. - das 19h às 23h30 
Rua Cussy de Almeida Jr., 2949 – Vila Nova  
e-mail: restaurantepurosaborata@hotmail.com  
Telefone: (18) 3609.1025  
 
9.8.98. Restaurante Feijão no Prato 
Especialidade: refeições 
Horário: das 10h às 15h 
Rua do Fico, 659 – Santana  
e-mail: restaurantefeijaonoprato@hotmail.com  
Telefone: (18) 3608.5070  
 
9.8.99. Restaurante Garfão 
Especialidade: comisa caseira  
Horário: das 10h30 às 14h 
Rua Cussy de Almeida Jr., 2696 – Vila Nova  
Telefone: (18) 3621.2862  
 
9.8.100. Restaurante O Português  
Especialidade: refeição 
Horário: Seg. à Sáb. das 11h às 15h – das 18h às 23h 
Rua Porangaba, 452 – V.Industrial  

mailto:clayton.doria@yahoo.com.br
mailto:lu.balu@hotmail.com
mailto:restaurantepurosaborata@hotmail.com
mailto:restaurantefeijaonoprato@hotmail.com
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e-mail: dejairdavi_ferreira@hotmail.com  
Telefone: (18) 3441.2182  
 
9.8.101. Restaurante Pão de Queijo Self Service e Marmitex 
Especialidade: refeições, self servisse e marmitex 
Horário: Seg. À Sáb., exceto feriados das 7h às 16h 
Rua Jose Bonifácio, 441 – Centro  
e-mail: paodequeijo.ata@hotmail.com  
Telefone: (18) 3608.2231  
 
9.8.102. Restaurante Pekin 
Especialidade: chinesa 
Horários: das 11h às 14h30 e das 18h às 23h 
Av. Brasília 1920 - Jd. Nova Yorque 
e-mail: liu@pekin.com.br  
Site: www.pekin.com.br/restaurante  
Telefone: (18) 3624.6514 
 
9.8.103.  Restaurante Sabor no Prato 
Especialidade: por kilo / marmitex 
Horário: das 11h às 12h30 
Rua Prudente de Morais, 156  
e-mail: restaurantesabornoprato@hotmail.com  
Telefone: (18) 3621.0765 
 
9.8.104. Restaurante Santa Horta  
Especialidade: natural 
Horário: Ter.à Dom. - das 11h às 14h30 e Ter. à Sáb. - das 18h30min às 24h 
Rua Cristiano Olsen, 1428 – V.Bandeirante  
e-mail: santa.horta@hotmail.com  
Telefone: (18) 3608.4448  
 
9.8.105. Restaurante Tempero Manero  
Especialidade: comida caseira 
Horário: das 11h às 14h30 
Rua Oswaldo Cruz, 100 – Centro  
e-mail: aracatuba.temperomanero@hotmail.com  
site: www.temperomanero.com.br  
Telefone: (18) 3621.7484 
 
 
 

mailto:dejairdavi_ferreira@hotmail.com
mailto:paodequeijo.ata@hotmail.com
mailto:liu@pekin.com.br
http://www.pekin.com.br/restaurante
mailto:restaurantesabornoprato@hotmail.com
mailto:santa.horta@hotmail.com
mailto:aracatuba.temperomanero@hotmail.com
http://www.temperomanero.com.br/
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9.8.106. Rota 300 Motor Bar  
Especialidade: cerveja gelada e música ao vivo 
Horário: TER À SEX das 17:45h à 2h e Sáb das 12h à 2h 
Praça Hugo Lippe Jr, 440, – Bairro das Bandeiras  
site: www.rota300.com.br 
Telefone: (18) 3301.9333  
 
9.8.107. Sabor Especial Restaurante 
Especialidade: refeições e marmitex 
Horário: Seg.à Sex. – das 8h às 18h e sáb 8h às 14h 
Rua Humaitá, 258 – V.Mendonça  
Telefone: (18) 3624.2665 / (18) 99792-1724 
 
9.8.108. Sambayon Sorveteria 
Especialidade: sorveteria 
Horário: das 10h às 22h 
Av. Arthur Ferreira da Costa, 70 
Telefone: (18) 3625.7819  
 
9.8.109. San Rafael Grill 
Especialidade: por quilo, a la arte, delivery 
Horário: das 11h às 14h30 / das 19h às 23h, fechado - dom à noite 
Rua Osvaldo Cruz, 215-217 – Centro 
e-mail: sanrafaelgrill@hotmail.com  
Telefone: (18) 3621.8699 
 
9.8.110. Sashimi América do Sul 
Especialidade: peixe e pratos orientais 
Horário: das 18h às 24h 
Rua América do Sul, 568-578 – V.Carvalho  
e-mail: jonypaulnishida@hotmail.com  
Telefone: (18) 3625.4165  
 
9.8.111. Sodiê Doces Sensações 
Especialidade: bolos e doces 
Horários: Seg. às Sáb. - das 9h às 18h30 
Rua Cussy de Almeida Jr., 549 – Centro  
e-mail: aracatuba.centro@sodiedoces.com.br 
site: www.sodiedoces.com.br   
Telefone: (18) 3608.4526  
  

mailto:sanrafaelgrill@hotmail.com
mailto:jonypaulnishida@hotmail.com
mailto:aracatuba.centro@sodiedoces.com.br
http://www.sodiedoces.com.br/
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9.8.112. Sorveteria Pinguim 
Especialidade: sorveteria 
Horário: ter. a dom das 12h às 22h e  
Seg:12h às18h 
Rua do Fico, 367 – São Joaquim  
(18) 3622.3061  
 
9.8.113. Sorveteria Suprema 
Especialidade: sorveteria 
Horário: Seg. à Seg. das 13h às 23h 
Rua Bolívia, 884 – Planalto  
Telefone: (18) 3622.2020  
 
9.8.114. Sorveteria Tropicalle  
Especialidade: sorveteria 
Horário: Seg. á Seg das 12h às 23h 
Av. João Arruda Brasil, 1369 – São Joaquim  
Telefone: (18) 3608.9844  
9.8.115. Subway 
Especialidade: restaurante, sanduicheria e fastfood 
Horário: Seg. à Seg  a partir das 11h 
R. Tabajaras, 114 - Centro  
www. subway.com.br 
Telefone: (18) 3301.6868  
 
9.8.116. Sogoi Sushi Box  
Especialidade: comida japonesa por kilo  
Horário: Seg. à Seg  a partir das 11h ás 21:30h e Dom. das 11h às 16h 
Av.da Saudade, 1165, Sl 109, Saudade - Hiper Mufatto 
Facebook/sogoisushibox 
Facebook/ sugoisushiboxexpress 
Telefone: (18) 3301.2541 
 
9.8.117. Taizushi Restaurante  
Especialidade: Comida Japonesa 
Horário: das 19h às 24h 
R. Cussy de Almeida Jr., 1463 – Higienópolis  
e-mail: taizushirestaurante@gm.com.br  
Telefone: (18) 3301.6868  
 
  

mailto:taizushirestaurante@gm.com.br
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9.8.118. Tem Tem Lanches 
Especialidade: pizza, lanches e a la carte 
Horário: das 17h às 24h 
Av.Cussy de Almeida Jr., 1947 – São João  
Telefone: (18) 3623.8092/ 3624.4606  
 
9.8.119. Terraço Pizzaria 
Especialidade: pizza e a la carte 
Horário: Ter. à Dom das 17h às 24h 
Rua Duque de Caxias, 865 – V.Bandeirante  
e-mail: lig_pizza@hotmail.com 
Telefone: (18) 3624.5506/ 3624.5508 
 
9.8.120. Tókio Hot Dog Prensado 
Especialidade: cachorro quente 
Horário: Sex a Dom. das 17h às 24h e Ter à Quin das 17h às 23h30 
Rua Cussy de Almeida, 2000 – São João  
Telefone: (18) 3117.7111  
 
9.8.121. Tutti Bonna Pizza  
Especialidade: pizza 
Horário: Seg. à Seg. das 18h às 23h 
Rua Luiz Pereira Barreto, 647 – V.Bandeirante  
Blog: tuttibona.blogspot.com 
Telefone: (18) 3622.7007  
 
9.8.122. Vila das carnes  
Especialidade: carnes bovinas, cordeiro, suínos e aves   
Horário: Seg. à sex das 8h às 18h e Sáb. das 8h às 14h  
Av. Brasília, 1971 -  Jardim Nova Iorque  
Telefone: (18)33019313 / (18) 3301-9314   
 
9.8.123. Vite Forno e Pizza  
Especialidade: pizzaria 
Horário: Seg. a Sáb. Das 18h às 24h e Dom. 12h às 14h  
Av.Luiz Pereira Barreto, 771 - V.Bandeirante  
Telefone: (18) 3608.1718 
 
  

mailto:lig_pizza@hotmail.com
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9.8.124. Zahia Choucair  
Especialidade: empório e culinária libanesa 
Horário: 11h30 às 14h30 
Rua General Osório, 384 – Centro 
Telefone: (18) 3624.1697  
 
9.8.125. Zezão Lanches  
Especialidade: lanches 
Seg. a Seg.: das 19h às 01h  
Av.Luiz Pereira Barreto, 728 – V. Bandeirante  
Telefone: (18) 3622.6610  
 
9.8.126. Zum Zum Lanches  
Especialidade: lanches  
Horário: das 10h às 24h 
Endereço: Rua Antônio Florence, 182 – Higienópolis  
E-mail: fazumzum@hotmail.com  
Telefone: (18) 3623.6024   
 
 
 
 
 
 

  

mailto:fazumzum@hotmail.com


 

 

 230 

9.9. SERVIÇO DE INFORMAÇÃO TURÍSTICA 
 
Araçatuba - Portal Turismo Brasil 
www.portalturismobrasil.com.br 
 
Os 10 melhores coisas para fazer em Araçatuba - pontos turísticos e ... 
https://www.tripadvisor.com.br 
 
Araçatuba - SP - Guia do Turismo Brasil 
www.guiadoturismobrasil.com/cidade/SP/26/aracatuba 
 
Araçatuba - Guia de viagem, dicas e onde ficar | Férias Brasil 
https://www.feriasbrasil.com.br/sp/aracatuba/ 
 
Lugares para passear em Araçatuba - SP - Kekanto 
https://kekanto.com.br › Araçatuba › Coleções 
 
As melhores trilhas mountain bike em Araçatuba, São Paulo (Brazil ... 
https://pt.wikiloc.com/trilhas/mountain-bike/brazil/sao-paulo/aracatuba 
 
Turismo na natureza em Araçatuba, SP | Solutudo 
https://www.solutudo.com.br/empresas/busca?q=turismo+na...aracatuba...sp 
 
O que fazer em Araçatuba - O que ver em Araçatuba - minube 
www.minube.com.br › O que ver › Brasil › Estado de São Paulo › Araçatuba 
 
Secretaria Municipal da Cultura de Araçatuba 
secretariacult.blogspot.com 
https://pt-br.facebook.com › Locais › Araçatuba 
 

Secretaria Municipal de Turismo de Araçatuba - Home | Facebook 
https://www.facebook.com › Places › Araçatuba 
 
 
 

 
  

https://www.google.com.br/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=5&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiklbre-qHVAhUCf5AKHaI-AMUQFgg6MAQ&url=http%3A%2F%2Fwww.portalturismobrasil.com.br%2Fcidade%2F3298%2FAracatuba&usg=AFQjCNE9ZF52jW0aBwuQ3_SUicrdCpMe4g
http://www.portalturismobrasil.com.br/
https://www.google.com.br/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=6&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiklbre-qHVAhUCf5AKHaI-AMUQFghBMAU&url=https%3A%2F%2Fwww.tripadvisor.com.br%2FAttractions-g677484-Activities-Aracatuba_State_of_Sao_Paulo.html&usg=AFQjCNFzFIldZ6T70-46TYlFkt42dcR5ZA
https://www.tripadvisor.com.br/
https://www.google.com.br/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiklbre-qHVAhUCf5AKHaI-AMUQFggjMAA&url=http%3A%2F%2Fwww.guiadoturismobrasil.com%2Fcidade%2FSP%2F26%2Faracatuba&usg=AFQjCNG7TFqswuIdoeAlOY8Fa3ZL6rL0GA
http://www.guiadoturismobrasil.com/cidade/SP/26/aracatuba
https://www.feriasbrasil.com.br/sp/aracatuba/
https://www.feriasbrasil.com.br/sp/aracatuba/
https://kekanto.com.br/collection/sp/aracatuba/16256-lugares-para-passear
https://pt.wikiloc.com/trilhas/mountain-bike/brazil/sao-paulo/aracatuba
https://pt.wikiloc.com/trilhas/mountain-bike/brazil/sao-paulo/aracatuba
https://www.solutudo.com.br/empresas/busca?q=turismo+na+natureza&cidade=aracatuba&estado=sp
https://www.solutudo.com.br/empresas/busca?q=turismo+na...aracatuba...sp
https://www.google.com.br/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=13&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwi28pH8gKLVAhWGk5AKHQtMDIYQFghpMAw&url=http%3A%2F%2Fwww.minube.com.br%2Fo-que-ver%2Fbrasil%2Fs%25C3%25A3o_paulo_-_sp%2Faracatuba&usg=AFQjCNGTnJdie9-02WeW0swkmoSWyqXy0g
https://www.google.com.br/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=4&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwibyN25gqLVAhUDh5AKHfprBKIQFgg3MAM&url=http%3A%2F%2Fsecretariacult.blogspot.com%2F&usg=AFQjCNF12Vw0s3e3LgGKhQR27zQihoJmCQ
https://www.google.com.br/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=4&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjxn9fVgqLVAhUEvJAKHU8MB4EQFghBMAM&url=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2FSecretaria-Municipal-de-Turismo-de-Ara%25C3%25A7atuba-1830631237151666%2F&usg=AFQjCNGVj5iQNT5H197dQkERtodploChag
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9.10. SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO SOCIAL (IMPRENSA) 
 
9.10.1. Folha da Região 
Editora de jornais 
Endereço: Rua Afonso Pena, nº 638 
 
9.10.2. Jornal O Liberal   
Editora de jornais  
Endereço: Rua Floriano Peixoto, nº 805  
Telefone: (18) 3117-6640 
 
9.10.3. SBT Interior   
Estação de televisão · 
Endereço: Avenida Prestes Maia, nº 781  
Telefone: (18) 3636-3000 
 
9.10.4. TV TEM Araçatuba   
Estação de televisão  
Endereço: Rua Tiradentes, nº 205   
Telefone: (18) 3636-7100 
 
9.10.5. TV Bandeirantes Pres Prudente   
Estação de televisão na Microrregião de Araçatuba 
Endereço: Avenida da Saudade, nº 1421   
Telefone: (18) 3609-2200 
 
9.10.6. TV Record Araçatuba   
Estação de televisão  
Endereço: Rua Ghandi, nº 224   
Telefone:(18) 3624-5860 
 
9.10.7. CLUBE FM - Araçatuba 
Estação de rádio 
Endereço: Avenida da Saudade, nº 226 
Telefone: (18) 2103-5050 
 
9.10.8. Rádio Difusora Araçatuba 
Estação de rádio 
Endereço: Rua Tupinambás, nº 115 
Telefone: (18) 3301-3725 
 
9.10.9. Rádio Cidade Araçatuba 

https://www.google.com.br/search?safe=off&biw=1440&bih=794&q=lr1+endere%C3%A7o&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LRT9c3NEyvSjIsz7PUks1OttLPyU9OLMnMz4MzrBJTUopSi4sBClBjZC8AAAA&sa=X&sqi=2&ved=0ahUKEwipkbjZ5qHVAhWGHJAKHU9bAkEQ6BMIjQEwDw
https://www.google.com.br/search?safe=off&biw=1440&bih=794&q=lr1+telefone&sa=X&sqi=2&ved=0ahUKEwipkbjZ5qHVAhWGHJAKHU9bAkEQ6BMIkAEwEA
javascript:void(0)
javascript:void(0)
javascript:void(0)
https://www.google.com.br/search?safe=off&site=async/lcl_akp&q=tv+bandeirantes+pres+prudente+endere%C3%A7o&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LRT9c3LCipyM2Jt8zRks1OttLPyU9OLMnMz4MzrBJTUopSi4sB251zGC8AAAA&sa=X&ved=0ahUKEwjUoYPq6aHVAhXIGJAKHS_AAJ4Q6BMIFjAD
https://www.google.com.br/search?safe=off&site=async/lcl_akp&q=tv+bandeirantes+pres+prudente+telefone&sa=X&ved=0ahUKEwjUoYPq6aHVAhXIGJAKHS_AAJ4Q6BMIGTAE
javascript:void(0)
javascript:void(0)
https://www.google.com.br/search?safe=off&site=async/lcl_akp&q=tv+bandeirantes+pres+prudente+endere%C3%A7o&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LRT9c3LCipyM2Jt8zRks1OttLPyU9OLMnMz4MzrBJTUopSi4sB251zGC8AAAA&sa=X&ved=0ahUKEwjUoYPq6aHVAhXIGJAKHS_AAJ4Q6BMIFjAD
https://www.google.com.br/search?safe=off&site=async/lcl_akp&q=tv+bandeirantes+pres+prudente+telefone&sa=X&ved=0ahUKEwjUoYPq6aHVAhXIGJAKHS_AAJ4Q6BMIGTAE
https://www.google.com.br/search?safe=off&site=async/lcl_akp&q=tv+bandeirantes+pres+prudente+endere%C3%A7o&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LRT9c3LCipyM2Jt8zRks1OttLPyU9OLMnMz4MzrBJTUopSi4sB251zGC8AAAA&sa=X&ved=0ahUKEwjUoYPq6aHVAhXIGJAKHS_AAJ4Q6BMIFjAD
https://www.google.com.br/search?safe=off&site=async/lcl_akp&q=tv+bandeirantes+pres+prudente+telefone&sa=X&ved=0ahUKEwjUoYPq6aHVAhXIGJAKHS_AAJ4Q6BMIGTAE
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Estação de rádio 
Endereço: Rua Compadre João Bertani, nº 254 
Telefone: (18) 3608-9280 
 
9.10.10. Nossa Rádio Araçatuba 
Estação de rádio 
Endereço: Rua Castro Alves, nº 393 
 
9.10.11. Rádio Cultura de Araçatuba Ltda  
Estação de rádio 
Endereço: Rua Marechal Deodoro, nº 675 
Telefone: (18) 3623-2050 
 
9.10.12. Rádio Luz 
Estação de rádio 
Endereço: Rua Nossa Senhora do Rosário, nº 233 
Telefone: (18) 3609-3305 
 
9.10.13. Radio Excelsior 
Estação de rádio 
Endereço: Rua Ana Neri, nº 571 
Telefone: (18) 3625-8457 
 

 
 
  

https://www.google.com.br/search?safe=off&site=async/lcl_akp&q=tv+bandeirantes+pres+prudente+endere%C3%A7o&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LRT9c3LCipyM2Jt8zRks1OttLPyU9OLMnMz4MzrBJTUopSi4sB251zGC8AAAA&sa=X&ved=0ahUKEwjUoYPq6aHVAhXIGJAKHS_AAJ4Q6BMIFjAD
https://www.google.com.br/search?safe=off&site=async/lcl_akp&q=tv+bandeirantes+pres+prudente+telefone&sa=X&ved=0ahUKEwjUoYPq6aHVAhXIGJAKHS_AAJ4Q6BMIGTAE
https://www.google.com.br/search?safe=off&site=async/lcl_akp&q=tv+bandeirantes+pres+prudente+endere%C3%A7o&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LRT9c3LCipyM2Jt8zRks1OttLPyU9OLMnMz4MzrBJTUopSi4sB251zGC8AAAA&sa=X&ved=0ahUKEwjUoYPq6aHVAhXIGJAKHS_AAJ4Q6BMIFjAD
https://www.google.com.br/search?safe=off&site=async/lcl_akp&q=tv+bandeirantes+pres+prudente+endere%C3%A7o&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LRT9c3LCipyM2Jt8zRks1OttLPyU9OLMnMz4MzrBJTUopSi4sB251zGC8AAAA&sa=X&ved=0ahUKEwjUoYPq6aHVAhXIGJAKHS_AAJ4Q6BMIFjAD
https://www.google.com.br/search?safe=off&site=async/lcl_akp&q=tv+bandeirantes+pres+prudente+telefone&sa=X&ved=0ahUKEwjUoYPq6aHVAhXIGJAKHS_AAJ4Q6BMIGTAE
https://www.google.com.br/search?safe=off&site=async/lcl_akp&q=tv+bandeirantes+pres+prudente+endere%C3%A7o&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LRT9c3LCipyM2Jt8zRks1OttLPyU9OLMnMz4MzrBJTUopSi4sB251zGC8AAAA&sa=X&ved=0ahUKEwjUoYPq6aHVAhXIGJAKHS_AAJ4Q6BMIFjAD
https://www.google.com.br/search?safe=off&site=async/lcl_akp&q=tv+bandeirantes+pres+prudente+telefone&sa=X&ved=0ahUKEwjUoYPq6aHVAhXIGJAKHS_AAJ4Q6BMIGTAE
https://www.google.com.br/search?safe=off&site=async/lcl_akp&q=tv+bandeirantes+pres+prudente+endere%C3%A7o&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LRT9c3LCipyM2Jt8zRks1OttLPyU9OLMnMz4MzrBJTUopSi4sB251zGC8AAAA&sa=X&ved=0ahUKEwjUoYPq6aHVAhXIGJAKHS_AAJ4Q6BMIFjAD
https://www.google.com.br/search?safe=off&site=async/lcl_akp&q=tv+bandeirantes+pres+prudente+telefone&sa=X&ved=0ahUKEwjUoYPq6aHVAhXIGJAKHS_AAJ4Q6BMIGTAE
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9.11.SERVIÇO DE AGÊNCIAS DE VIAGENS 
 
BRASTUR ARAÇATUBA VIAGENS E TURISMO LTDA 
CADASTUR 26.022623.10.0001-2 
 
JOP AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - ME 
CADASTUR 26.016764.10.0001-5 
 
MAIS CORPORATIVO 
CADASTUR 26.025493.10.0001-0 
 
CADASTUR TRAVEL TIME VIAGENS E TURISMO LTDA – ME 
26.015178.10.0002-0 
 
DOUGLASTUR 
CADASTUR 26.018758.10.0001-7 
 
AVEZZU & AVEZZU AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO EIRELI 
CADASTUR 26.016105.10.0001-1 
 
TENO & CELESTINO VIAGENS E TURISMO LTDA – ME 
CADASTUR 26.005449.10.0001-4 
 
H. F. ARACATUBA EIRELI - ME  
CADASTUR 26.013633.10.0001-0 
 
AAVTUR - AGÊNCIA AUTO VIAÇÃO E TURISMO LTDA – ME 
CADASTUR 26.019085.10.0001-0 
 
TRANS BARBOSA AGENCIA DE VIAGEM E TURISMO LTDA – ME 
CADASTUR 26.041508.10.0001-3 
 
MAISA VIAGENS E TURISMO EIRELI – ME 
CADASTUR 26.053160.10.0001-4 
 
DOUGLAS C. FERREIRA EIRELI-ME 
CADASTUR 26.061169.10.0001-4 
 
PONTO DE VIAGEM 
CADASTUR 26.062118.10.0001-0 
 
MONI BRASILIEN TOUR 
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CADASTUR 26.063822.10.0001-5 
 
AKVALOG 
CADASTUR 26.087900.10.0001-9 
 
TURISMARQUES 
CADASTUR 26.080844.10.0001-6 
 
 
JOP AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA – ME 
CADASTUR 26.016765.10.0005-1 
 
VIAJANDO COM KELLY 
CADASTUR 26.086165.10.0001-5 
 
BAPTISTELLO TUR 
CADASTUR 26.086777.10.0001-9 
 
 
 

  



 

 

 235 

9.12. SERVIÇO DE GUIA TURÍSTICO 
 
VERA LUCIA JACOBINO 
CADASTUR 26.001195.96-5 
 
LUIS DOUGLAS FERREIRA        
CADASTUR 26.022197.96-1 
 
MARIA CLAUDINA PEREIRA 
CADASTUR 26.003138.96-8 
 
MOMOYO MIYAMOTO MITIDIERO 
CADASTUR 26.005561.96-7 
 
VALÉRIA REGINA MAIO DA SILVA 
CADASTUR 26.007543.96-8 
 
CLAUDIA ADRIANA BATISTA ALVES 
CADASTUR 26.000000.96-1 
 
MARLENE BELDINANZI KATO 
CADASTUR 26.000000.96-1 
 
SHEILA MARIA ZAFALON 
CADASTUR 26.005786.96-7 
 
MARIA DE FATIMA PARO MAGALHÃES 
CADASTUR 26.008642.96-0 
 
 
CARLOS ROBERTO ADÃO 
CADASTUR 26.003261.96-1 
 
OSMARINDA FIUMARI DE SÁ 
CADASTUR 26.002915.96-2 
 
ANTONIO MORARI FILHO 
CADASTUR 26.002981.96-8 
 
GILMAR DUARTE PEREIRA 
CADASTUR 26.004056.96-5 
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MONIKA IDA AUGUSTE GLASEL SILVA 
CADASTUR 26.009726.96-7 
 
CRISTIANO ROBSON ANTUNES MACIEL 
CADASTUR 26.012564.96-9 
 
MANOEL MESSIAS DE BRITO 
CADASTUR 26.018131.96-3 
 
ANTONIO ROBERTO DE ALMEIDA 
CADASTUR 26.018239.96-7 
 
VALDIR DA SILVA COSMO 
CADASTUR 26.019557.96-6 
 
KARLA RANYELLE DE ALMEIDA MARQUES 
CADASTUR 26.027660.96-1 
 
CRISTIANO ALEX BAPTISTELLO 
CADASTUR 26.029032.96-3 
 
MAIRA REGIANE CUSTÓDIO DE SOUZA 
CADASTUR 26.030000.96-2 
 
 
 

_______________________________ 
Petrônio Pereira Lima 
Secretário de Turismo 

 
 
 

_______________________________ 
Conselho Municipal de Turismo 

 
 
 

_______________________________ 
Dilador Borges 

Prefeito Municipal 
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10.PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO DE ARAÇATUBA 
 
 

  
         MPLEAL ASSESSORIA & MARKETING 
     Av. 22 de Maio, 3568 - Centro – Igarapava - SP  
 
 

 
PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO CONSELHO MUNICIPAL DE TURISMO DE ARAÇATUBA-
SP  
 
 

Objetivo: Definir um plano de trabalho para executar as ações de desenvolvimento do 
turismo de Araçatuba  
 

 

Período de vigência: 2017 e 2019 

 

Título do Plano: Planejamento Estratégico Participativo do COMTUR e dos Empresários 
de Araçatuba 

 

Local e data: Câmara Municipal – 12 de julho de 2017  

 
DADOS INSTITUCIONAIS 
 

Negócio: Turismo sustentável  
 

 

Missão: Dar diretrizes para organizar e desenvolver o Turismo e todo o município de 
Araçatuba 

 

VISÃO: Ser melhor destino turístico do estado de São Paulo, desenvolvendo o turismo 
de forma sustentável.  
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Entidade: COMTUR DE ARAÇATUBA 
 

 

 
Localização:  Município de Araçatuba 
 

 
DIRECIONAMENTO DA OFICINA DE PLANEJAMENTO  
 

Contrato de convivência: explicar para o grupo  
 
 
Dia: 12/07/2017 – Horas: 19h30 das 23h 
 
 
COMO VAMOS TRABALHAR  
 
CELULARES - silencioso 
 
OFICINA – FERRAMENTAS – PAPÉIS E CANETAS   
 
TODOS DEVEM PARTICIPAR – participativo, o moderador vai somente moderar  
 
CADA IDEIA É IMPORTANTE, PORÉM DEVEMOS SER OBJETIVOS   
 
TAREFA PARA OS PARTICIPANTES  
 
CADA UM DEVE COLOCAR NO PAPEL OS: 
 
PONTOS FORTES/OPORTUNIDADES 
 
JUNTO COM AS AÇÕES ESTRATÉGICAS QUE PODEM SER REALIZADAS PARA  
FORTALECER AINDA MAIS OS MESMOS 
 
 
 
PONTOS FRACOS/AMEAÇAS 
 
JUNTO COM AS AÇÕES ESTRATÉGICAS QUE PODEM SER REALIZADAS PARA  
AMENIZAR OU RESOLVER ESTES PONTOS 
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GRUPO 01 – Bethi, José da Silva, Pires, Carlão, Humberto, Celso, Carlos, Arnaldo, 
Omar, Constantino, Danilo, Cicero e Salomé. 
 

 
 
 
 
 
 
GRUPO 02 – Atilio, Priscila, Selma, Valdecir, Claudiocir, José, Lucas, Cleudes, Olair, 
Oscar, Mauricio, Erik, José Roberto, Cicero, Gilberto, Wilson, Pedro. 
 

 
 
 
 



 

 

 240 

 
ANÁLISE AMBIENTAL 

 
Pontos fortes e Oportunidades para desenvolver o turismo em Araçatuba 

 

A
N

Á
LI

SE
 A

M
B

IE
N

TA
L 

FORÇAS/OPORTUNIDADE 
Pontos fortes, não são ações são 
características da cidade, produtos  

   
A

N
Á

LI
SE
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M

B
IE

N
TA

L 

 
AÇÕES ESTRATÉGICAS 

Podem ser mais de uma ação, 
para cada ponto forte ou 
oportunidade, mas porem deve 
ser exequível  
 

Turismo de Negócio;  
 
Turismo Cultural; 
 
Turismo de Lazer e Eventos; 
 
Turismo Ecológico; 
 
Turismo Rural; 
 
Rede Hoteleira; 
 
Gastronomia; 
 
Calendário de eventos; 
 
Shopping; 
 
 Calçadão da Marechal e Princesa 
Isabel; 
 
 Museus; 
 
 Hot Planet; 
 
 Exposição de Agronegócios; 
 
 Paramotor; 
 

Fazer um levantamento 
relacionado ao turismo de negócio 
e incentivar mais com divulgação 
e apoio público; 
 
Elaborar um material de 
divulgação; Criar e formatar 
eventos culturais no município a 
fim de ter calendário oficial. Tais 
como concursos, festivais, 
mostras, oficinas; Realizar oficinas 
periódicas de disseminação dos 
saberes e modos de fazer da 
cultura local material e imaterial 
para comunidade; 
 
Araçatuba é a cidade da região 
que tem os melhores eventos, por 
isso, é necessário fortalecer com 
organização de novos eventos, 
buscando o diferencial. Trabalhar 
projeto com o PEBA, 
conscientização e preservação;  
 
Araçatuba tem grandes potenciais, 
precisa ser trabalhado e mais 
divulgado; 
 
Fazer parceria com o Senar para 
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Rio Tietê; 
 
 Trilhas Ecológicas; 
 
 Região; 
 
 Água Limpa; 
 
 Observatório de Aves; 
 
 

obter capacitação dos gestores e 
proprietários  rurais; 
Sensibilizar os proprietários de 
atrativos naturais, sobre a 
importância de se adequarem às 
leis e normas de preservação do 
meio ambiente; 
 
Buscar sempre a melhor qualidade 
no atendimento ao turista, com 
isso elaborar parcerias com 
Sebrae ou Associação Comercial 
para capacitações dos 
funcionários; explorar a divulgar 
dos atrativos nos hotéis; 
 
Explorar a grande diversidade de 
restaurante; Incentivar o evento 
Buteco Legal; Elaborar um novo 
concurso para escolha de mais um 
prato típico local; Trabalhar o 
Cupim Casquerado e Caldo do 
Artista; Criar festivais 
gastronômicos e culturais; 
 
Fazer um levantamento de todos 
os eventos locais e torna-los 
turísticos; Fortalecer a divulgação 
regional e estadual dos grandes 
eventos;  
 
Explorar divulgação dos atrativos 
turísticos nos shopping; Propor 
para cada shopping um local, 
como ilha de atendimento ao 
turista e em troca a divulgação da 
marca no material; 
 
 Capacitar os proprietários do 
comercio com parceria com 
Associação Comercial; Buscar um 
lugar para atendimento ao turista; 
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Incentivar o acesso do turista ao 
local; 
 
 Elaborar um roteiro interno com  
acesso a todos os Museus da 
cidade; Fácil localização e 
acrescentar a Vila Ferroviária; 
 
 Novo clube sendo projetado;  
 
 Trabalhar como o principal 
evento local;  
 
 Incentivar a pratica do esporte e 
organizar eventos regionais, 
estaduais e nacionais; 
 
 Explorar a pesca esportiva e 
recreativa; Incentivar e orientar os 
pescadores a preservação e 
conservação do Rio; 
 
  Fazer um levantamento de todas 
as trilhas e mapeá-las através de 
aplicativo; Planejar a 
comercialização; Buscar parceria 
para organização; 
 
 Pela localização de Araçatuba, 
várias pessoas da região procuram 
para tratamento médico, estudos 
e comprar. Incentivar essas 
pessoas a conhecer os potenciais 
turísticos da cidade, divulgando 
mais; 
 
 Incentivar o turismo rural, 
religioso e gastronômico no local; 
Melhorar o acesso e sinalização 
local; Capacitar gestores; 
 
 A atividade já é realizada, mas 
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não divulgada; Araçatuba tem 
muitos pássaros catalogados, 
precisa de planejamento. 
 
 

 
FRAQUEZAS/AMEAÇAS 

Não são ações são características da 
cidade, deficiências, o que 
prejudica... 
 

AÇÕES ESTRATÉGICAS 
Podem ser mais de uma ação, 
para cada fraqueza ou ameaça, 
mas porem deve ser exequível 

Sinalização Turística; 
 
Ponto de Informação Turística; 
 
Falta de Opção Aérea; 
 
Slogan (marco para cidade); 
 
 Transporte Ideal Turístico; 
 
Qualificação de mão-de-obra 
(capacitação) para atendentes; 
 
Site e divulgação de turismo; 
 
Guia turístico com mapa; 
 
Restauração do Espaço Físico do 
Centro Cultural Ferroviário; 
 
 Barco turístico de passeio; 
 
 Espaço da EXPO; 
 
 Rodoviária; 
 
 Transporte Rodoviário; 
 
 Exploração do Rio Tiete; 
 
 Cadastur; 

Elaboração de projeto com 
sinalização aérea, solo, vertical, 
mas priorizando os potenciais 
turísticos e locais de serviços 
turísticos; Elaborar projeto de 
sinalização turística bilíngue; 
 
Local adequado, com fácil acesso 
para os turistas; Procurar 
parcerias com shoppings, 
Calçadão do Marechal; Elaborar 
um site com todas as informações 
relacionadas ao turismo; Elaborar 
um material de divulgação; Criar 
murais informativos para 
divulgação dos eventos culturais 
nas escolas, associações e museus, 
por meio da parceria entre o 
Departamento de Cultura e 
Secretaria de Educação; 
 
Reunir com o poder público e 
Anac para verificar qual 
procedimento tem que ser 
tomado, para ter outra empresa 
aérea atuando na cidade; 
 
Elaborar um concurso para 
escolha de um slogan e logomarca 
com a rede de ensino, faculdades 
e população. Elaborar um 
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 Calendário turístico; 
 
 Melhoria das praças; 
 
 Artesanato; 
 
 Turismo ecológico; 
 
 Prainha; 
 
 Centro de Eventos; 
 
 Divulgação dos atrativos; 
 
 Falta de arborização;  
 
Acessibilidade para os locais 
turísticos; 
 
COMTUR; 
 
Comunidade. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

regulamento e determinar prazos 
para execução; 
 
Procurar empresa de transporte 
para trabalhar com roteiros 
internos; 
Regulamentar o transporte 
turístico por meio de concessão 
de licenças, inclusive para táxis; 
 
Prefeitura juntamente com Senac, 
Sebrae e promover cursos para 
qualificação dos funcionários; 
 
Implantar todos os dados do 
inventário dos atrativos e 
equipamentos serviços turístico 
no site da prefeitura ou projetar 
um novo site relacionado ao 
turismo; Divulgar Araçatuba em 
São Paulo, por meio de mostra 
cultural, cartões postais, guias e 
outdoors; Criar material 
promocional direcionado para 
público final, agentes e 
operadoras de turismo; Veicular 
anúncio em mídias impressas: 
revista de turismo de grande 
circulação, cadernos de turismo 
de grande mídia; 
 
Capacitar os guias turísticos 
registrados no cadastur com 
informações sobre o turismo local; 
Organizar novos cursos para 
capacitar novos guias; 
Estruturar e formalizar a 
Associação de Guias de Turismo, 
por meio da elaboração de 
Regimento Interno e Código de 
Conduta; 
 



 

 

 245 

Restauração do prédio e 
paisagismo; Elaborar projeto e 
apresentar aos órgãos 
responsáveis; Fiscalizar 
sistematicamente o cumprimento 
das normas do Iphan e Códigos de 
Posturas, no que se refere à 
preservação e conservação do 
patrimônio material, 
especialmente os 
estabelecimentos comerciais no 
centro histórico; 
 
 Procurar parcerias e incentivar 
empresários para realizar o 
projeto de passeios de barcos no 
Rio; 
 
 Elaborar projeto junto com os 
responsáveis pelo Meio Ambiente 
para manter uma fazendinha 
modelo com visitação de turistas e 
alunos da rede municipal; 
 
 Analisar um novo local para 
construção da rodoviária e 
apresentar projeto para 
Prefeitura, com mais acessos mais 
adequados; 
 
 Melhorar a qualidade de 
atendimento e procurar novas 
parcerias; Rever contratos e 
fiscalizar as empresas que fazem 
transporte intermunicipal; 
 
 Elaborar eventos esportivos e 
pesca, no intuito de atrair novos 
turistas; Elaborar projetos de 
orientação de pesca e esportes  
náuticos; 
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 Elaborar material gráfico com 
orientações sobre como realizar 
os cadastros e os benefícios que 
as empresas podem obter; 
Incentivar as empresas a 
cadastrar; 
 
 Fazer o levantamento dos 
eventos e cadastrar no site do 
turismo; trabalhar com grande 
divulgação; 
 
 Elaborar projetos para melhorias 
das praças juntos com o setor 
responsável da Prefeitura; 
Aumentar o número de lixeiras no 
centro histórico e restaurar as já 
existentes; 
 
 Incentivar o artesanato com 
feiras; Elaborar um local para que 
os artesãos possam comercializar 
seus produtos; Criar uma 
logomarca; Montar uma 
associação, que possam 
regularizar a situação dos 
artesãos; Criação de selo para 
identificar o artesanato local de 
qualidade; Promover ciclos de 
filmes e palestras sobre artes 
plásticas, literatura e artesanato, 
com artistas e artesãos locais; 
 
 Fazer o levantamento dos locais 
que estão preparados para 
receber o turistas; Fazer material 
de divulgação e incentivar o 
turismo ecológico; Capacitar e 
incentivar os proprietários; 
 
 Trabalhar a preservação do local; 
Divulgar e incentivar eventos para 
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atrair turistas; 
 
 Araçatuba sofre com a ausência 
de um local para realização de 
grandes eventos; Fazer um 
levantamento de um possível local 
para construção; Procurar 
parceiros para execução do local; 
 
 Elaborar material gráfico com o 
mapa local com todos os locais 
turísticos; Elaborar banners com o 
mapa e instalar nos atrativos 
como orientação para outros 
locais; 
 
 Incentivar o plantio de arvores; 
Elaborar projetos de incentivo 
com a rede municipal  de ensino; 
Fazer material de orientação para 
plantio e os benefícios para 
cidade; 
 
Implantar projeto de 
acessibilidade para Portadores de 
Necessidades Especiais (PNE); 
 
Estabelecer agenda anual de 
trabalho do Comtur tornando-o 
mais estratégico e menos 
operacional, tendo em vista, os 
objetivos e ações priorizadas no 
Plano; 
 
Implementar programa “Turismo 
na Escola” nas escolas da rede 
pública de Araçatuba; Elaboração 
e distribuição de cartilha 
divulgando o fazer turístico e os 
benefícios diretos e indiretos 
oriundos do setor; Realizar 
semana de capacitação para os 
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profissionais ligados ao turismo. 
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PLANO DE AÇÃO 
 

N
º 
 

AÇÃO COMO REALIZAR QUEM REALIZA QUEM 
APOIA 
 

QUANDO 

1 Turismo de 
Negocio 

Fazer um levantamento 
relacionado ao turismo 
de negócio e incentivar 
mais com divulgação e 
apoio público 

SETUR COMTUR CURTO 

2 Turismo 
Cultural 

Elaborar um material 
de divulgação;  
Criar e formatar 
eventos culturais no 
município a fim de ter 
calendário oficial, como 
concursos, festivais, 
mostras, oficinas; 

SETUR / 
SEC.CULTURA 

GRUPOS 
CULTURAIS / 
COMTUR 

MÉDIO 

3 Turismo de 
Lazer e 
Eventos 

Fortalecer com 
organização de novos 
eventos, buscando o 
diferencial;  

SETUR COMTUR / 
EMPRESAS 
ORGANIZAD
ORAS 

MÉDIO 

4 Turismo 
Ecológico; 
 

Trabalhar projeto com 
o PEBA, 
conscientização e 
preservação. 

SETUR SEC MEIO 
AMBIENTE 

MÉDIO 

5 Turismo 
Rural 

Fazer parceria com o 
SENAR para obter 
capacitação dos 
gestores e 
proprietários rurais; 
Sensibilizar os 
proprietários de 
atrativos naturais, 
sobre a importância de 
se adequarem às leis e 
normas de preservação 
do meio ambiente. 
 

SETUR / SENAR / 
PROPRIETÁRIOS 
RURAIS 

COMTUR MÉDIO 

6 Rede 
Hoteleira 

Buscar sempre a 
melhor qualidade no 
atendimento ao turista, 

SETUR / COMTUR 
/ HOTEIS / 
SINDICATO DE 

SEBRAE / 
ASSOCIAÇÃO 
COMERCIAL 

MÉDIO 
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com isso elaborar 
parcerias com Sebrae 
ou Associação 
Comercial para 
capacitações dos 
funcionários; explorar a 
divulgação dos 
atrativos nos hotéis 

HOTEIS e 
SIMILARES: 
EMPREGADORES 
E EMPREGADOS 

7 Gastronomia Explorar a grande 
diversidade de 
restaurante;  
Incentivar o evento 
Buteco Legal;  
Criar festivais 
gastronômicos e 
culturais 

SETUR / 
SINDICATO   

COMTUR MÉDIO 

8 Calendário de 
eventos 

Fazer um levantamento 
de todos os eventos 
locais e torna-los 
turísticos; Fortalecer a 
divulgação regional e 
estadual dos grandes 
eventos 

COMTUR SETUR CURTO 

9 
 

Shopping Explorar divulgação dos 
atrativos turísticos nos 
shopping;  
Propor para cada 
shopping um local, 
como ilha de 
atendimento ao turista 
e em troca a divulgação 
da marca no material 

SETUR / 
SHOPPING  

COMTUR CURTO 

1
0 

Calçadão da 
Marechal e 
Princesa 
Isabel; 
 

Capacitar os 
proprietários do 
comercio com parceria 
com Associação 
Comercial;  
Buscar um lugar para 
atendimento ao turista;  
Incentivar o acesso do 
turista ao local; 
 

SETUR / 
ASSOCIAÇÃO 
COMERCIAL / 
ASSOCIAÇÃO 
LOJISTAS 

COMTUR LONGO 
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1
1 

Museus Elaborar um roteiro 
interno com acesso a 
todos os Museus da 
cidade; Fácil localização 
e acrescentar a Vila 
Ferroviária. 

SETUR / COMTUR SECRETARIA 
DE CULTURA 

CURTO 

1
2 

Exposição de 
Agronegócios 

Trabalhar como o 
principal evento local 

SETUR COMTUR MÉDIO 

1
3 

Paramotor Incentivar a pratica do 
esporte e organizar 
eventos regionais, 
estaduais e nacionais 

SETUR / 
ORGANIZADORES 

COMTUR / 
SEC. DE 
ESPORTE 

LONGO 

1
4 

Rio Tietê Explorar a pesca 
esportiva e recreativa; 
Incentivar e orientar os 
pescadores a 
preservação e 
conservação do Rio 

SETUR / COMTUR 
/ PESCADORES 

PREFEITURA MÉDIO 

1
5  

Trilhas 
Ecológicas 

Fazer um levantamento 
de todas as trilhas e 
mapeá-las através de 
aplicativo; Planejar a 
comercialização; Buscar 
parceria para 
organização 

SETUR / 
TRILHEIROS 

COMTUR / 
SEC. 
ESPORTE 

MÉDIO 

1
6 
 

Região 
turística 

Pela localização de 
Araçatuba, várias 
pessoas da região 
procuram para 
tratamento médico, 
estudos e comprar. 
Incentivar essas 
pessoas a conhecer os 
potenciais turísticos da 
cidade, divulgando 
mais. 

SETUR  CIRCUITO 
TURISTICO 

CURTO 

1
7 

Água Limpa Incentivar o turismo 
rural, religioso e 
gastronômico no local; 
Melhorar o acesso e 
sinalização local; 
Capacitar gestores. 

SETUR / 
PROPRIETÁRIOS 

SENAR / 
COMTUR 

MÉDIO 
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1
8 

Observatório 
de Aves 

A atividade já é 
realizada, mas não 
divulgada; Araçatuba 
tem muitos pássaros 
catalogados, precisa de 
planejamento. 

SETUR / SEC 
MEIO AMBIENTE 

COMTUR MÉDIO 

1
9 

Sinalização 
Turística 

Elaboração de projeto 
com sinalização aérea, 
solo, vertical, mas 
priorizando os 
potenciais turísticos e 
locais de serviços 
turísticos; Elaborar 
projeto de sinalização 
turística bilíngue. 

SETUR / SEC 
MOBILIDADE 

COMTUR MÉDIO 

2
0 

Ponto de 
Informação 
Turística 
 

Local adequado, com 
fácil acesso para os 
turistas; Procurar 
parcerias com 
shoppings, Calçadão do 
Marechal;  
 

SETUR COMTUR LONGO 

2
1 

Material de 
divulgação 

Elaborar um site com 
todas as informações 
relacionadas ao 
turismo; Elaborar um 
material de divulgação; 
Criar murais 
informativos para 
divulgação dos eventos 
culturais nas escolas, 
associações e museus, 
por meio da parceria 
entre o Secretaria de 
Cultura e Secretaria de 
Educação 

SETUR / SEC 
COMUNICAÇÃO 

COMTUR MÉDIO 

2
2 

Aeroporto 
(linhas 
aéreas)  

Reunir com o poder 
público e Anac para 
verificar qual 
procedimento tem que 
ser tomado, para ter 
outra empresa aérea 

PREFEITURA SETUR / 
COMTUR 

LONGO 



 
 

 

 253 

atuando na cidade; 
 

2
3 

Slogan 
(logomarca) 
 

Elaborar um concurso 
para escolha de um 
slogan  e logomarca 
com a rede de ensino, 
faculdades e 
população. Elaborar um 
regulamento e 
determinar prazos para 
execução 

SETUR / SEC 
COMUNICAÇÃO 

COMTUR CURTO 

2
4 

Transporte 
Ideal 
Turístico 

Procurar empresa de 
transporte para 
trabalhar com roteiros 
internos; 
Regulamentar o 
transporte turístico por 
meio de concessão de 
licenças, inclusive para 
táxis 

SETUR / SEC 
MOBILIDADE 

EMPRESAS / 
COMTUR 

LONGO 

2
5 

Qualificação 
de mão-de-
obra 
(capacitação) 
para 
atendentes 
 

Prefeitura juntamente 
com Senac, Sebrae e 
promover cursos para 
qualificação dos 
funcionários 

SETUR / 
SINDICATO DE 
HOTEIS E 
SIMILARES: 
EMPREGADORES 
E EMPREGADOS 

SENAC / 
SEBRAE / 
FATEC 

LONGO 

2
6 

Site e 
divulgação de 
turismo 
 

Implantar todos os 
dados do inventário 
dos atrativos e 
equipamentos serviços 
turístico no site da 
prefeitura ou projetar 
um novo site 
relacionado ao turismo;  
Divulgar Araçatuba em 
São Paulo, por meio de 
mostra cultural, cartões 
postais, guias e 
outdoors;  
Criar material 
promocional 

SETUR / SEC 
COMUNICAÇÃO 

COMTUR MÉDIO 
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direcionado para 
público final, agentes e 
operadoras de turismo;  
Veicular anúncio em 
mídias impressas: 
revista de turismo de 
grande circulação, 
cadernos de turismo de 
grande mídia. 
 

2
7 

Guia turístico 
com mapa 
 

Capacitar os guias 
turísticos registrados 
no cadastur com 
informações sobre o 
turismo local; 
Organizar novos cursos 
para capacitar novos 
guias; 
Estruturar e formalizar 
a Associação de Guias 
de Turismo, por meio 
da elaboração de 
Regimento Interno e 
Código de Conduta 

SETUR / GUIAS / 
COMTUR 

CURSOS LONGO 

2
8 

Restauração 
do Espaço 
Físico do 
Centro 
Cultural 
Ferroviário 
 

Restauração do prédio 
e paisagismo; Elaborar 
projeto e apresentar 
aos órgãos 
responsáveis;  
Fiscalizar 
sistematicamente o 
cumprimento das 
normas do Iphan e 
Códigos de Posturas, 
no que se refere à 
preservação e 
conservação do 
patrimônio material, 
especialmente os 
estabelecimentos 
comerciais no centro 
histórico 

SEC 
PLANEJAMENTO 
/ CULTURA / 
SETUR 

SEC 
CULTURA / 
COMTUR 

LONGO 



 
 

 

 255 

 

2
9 

Barco 
turístico de 
passeio 

Procurar parcerias e 
incentivar empresários 
para realizar o projeto 
de passeios de barcos 
no Rio 

SETUR / 
EMPRESAS DE 
BARCOS 

COMTUR LONGO 

3
0 

Espaço da 
EXPO 

Elaborar projeto junto 
com os responsáveis 
pelo Meio Ambiente 
para manter uma 
fazendinha modelo 
com visitação de 
turistas e alunos da 
rede municipal 

SETUR / MEIO 
AMBIENTE 

COMTUR/SE
TUR 

MÉDIO 

3
1 

Terminal 
Rodoviário 

Analisar um novo local 
para construção da 
rodoviária e apresentar 
projeto para Prefeitura, 
com mais acessos mais 
adequados. 

GOVERNO / 
PLANEJAMENTO 
/  

SETUR / 
COMTUR 

LONGO 

3
2 

Transporte 
Turístico 

Melhorar a qualidade 
de atendimento e 
procurar novas 
parcerias; 
Rever contratos e 
fiscalizar as empresas 
que fazem transporte 
intermunicipal 

PREFEITURA / 
COMTUR 

SETUR MÉDIO 

3
3 

Exploração 
do Rio Tiete 

Elaborar eventos 
esportivos e pesca, no 
intuito de atrair novos 
turistas; Elaborar 
projetos de orientação 
de pesca e esportes  
náuticos 

COMTUR SETUR / 
CLUBES 
NÁUTICOS 

MÉDIO 

3
4 

Cadastur 
 

Elaborar material 
gráfico com 
orientações sobre 
como realizar os 
cadastros e os 
benefícios que as 

SETUR / 
COMUNICAÇÃO 

SETUR MÉDIO 
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empresas podem 
obter; Incentivar as 
empresas a cadastrar 

3
5 

Calendário 
turístico 

Fazer o levantamento 
dos eventos e cadastrar 
no site do turismo; 
trabalhar com grande 
divulgação; 

CULTURA / 
COMTUR / SETUR 
/ COMUNICAÇÃO 

SETUR CURTO 

3
6 

Melhoria das 
praças 

Elaborar projetos para 
melhorias das praças 
juntos com o setor 
responsável da 
Prefeitura; 
Aumentar o número de 
lixeiras no centro 
histórico e restaurar as 
já existentes 

MEIO AMBIENTE 
/ 
PLANEJAMENTO 
/ SOSP / COMTUR 

SETUR LONGO 

3
7 

Artesanato 
 

Incentivar o artesanato 
com feiras;  
Elaborar um local para 
que os artesãos 
possam comercializar 
seus produtos;  
Criar uma logomarca; 
Montar uma 
associação, que 
possam regularizar a 
situação dos artesãos;  
Criação de selo para 
identificar o artesanato 
local de qualidade;  
Promover ciclos de 
filmes e palestras sobre 
artes plásticas, 
literatura e artesanato, 
com artistas e artesãos 
locais. 
 

CULTURA / 
COMTUR /  

SETUR MEDIO 

3
8 

Turismo 
ecológico 

Fazer o levantamento 
dos locais que estão 
preparados para 
receber os turistas;  

MEIO AMBIENTE 
/ COMUNICAÇÃO 
/ SETUR 

COMTUR / 
SETUR / 
SEBRAE / 
SENAR 

MÉDIO 
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Fazer material de 
divulgação e incentivar 
o turismo ecológico;  
Capacitar e incentivar 
os proprietários 

3
9 

Prainha 
 

Trabalhar a 
preservação do local; 
Divulgar e incentivar 
eventos para atrair 
turistas 

SETUR / COMTUR SETUR MÉDIO 

4
0 

Centro de 
Eventos 

Araçatuba sofre com a 
ausência de um local 
para realização de 
grandes eventos; Fazer 
um levantamento de 
um possível local para 
construção; Procurar 
parceiros para 
execução do local 

PREFEITURA / 
EMPRESAS 

COMTUR / 
SETUR 

LONGO 

4
1 

Falta de 
arborização 

Incentivar o plantio de 
arvores; Elaborar 
projetos de incentivo 
com a rede municipal  
de ensino; Fazer 
material de orientação 
para plantio e os 
benefícios para cidade 

SEC MEIO 
AMBIENTE / 
COMTUR 

COMTUR / 
SETUR 

MEDIO 

4
2 

Acessibilidad
e para os 
locais 
turísticos 
 

Implantar projeto de 
acessibilidade para 
Portadores de 
Necessidades Especiais 
(PNE) 

PREFEITURA SETUR / 
COMTUR 

LONGO 

4
3 

COMTUR 
 

Estabelecer agenda 
anual de trabalho do 
Comtur tornando-o 
mais estratégico e 
menos operacional, 
tendo em vista, os 
objetivos e ações 
priorizadas no Plano 

COMTUR / SETUR SETUR CURTO 

4
4 

Comunidade 
 

Implementar programa 
“Turismo na Escola” 

COMTUR / SETUR SETUR MEDIO 
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nas escolas da rede 
pública de Araçatuba;  
Elaboração e 
distribuição de cartilha 
divulgando o fazer 
turístico e os benefícios 
diretos e indiretos 
oriundos do setor;  
Realizar semana de 
capacitação para os 
profissionais ligados ao 
turismo 

 

PRAZO PARA EXECUÇÃO DO PLANO DE AÇÕES 
 

 CURTO – SETEMBRO/2017 A ABRIL/2018  

 MÉDIO – MAIO/2018 A DEZEMBRO/2018 

 LOGO – JANEIRO/2019 A AGOSTO/2019 
 
MP LEAL ASSESSORIA & MARKETING 
RESPONSABILIDADE TÉCNICA 
MANOLE PEDRO LEAL   
E mail – circuitoaltamogiana@yahoo.com.br 
16- 99177-7485 

  

mailto:circuitoaltamogiana@yahoo.com.br
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11. PESQUISA DE DEMANDA 
 
APRESENTAÇÃO 

Visando cumprir LEI COMPLEMENTAR Nº 1.261, DE 29 DE ABRIL DE 2015 
que estabelece as condições e requisitos para a classificação de Estâncias e de 
Municípios de Interesse Turístico, o município de Araçatuba apresenta o seu estudo da 
demanda turística existente. 

O presente trabalho visa buscar compreender como se comportam os turistas 
que chegam a Araçatuba, onde foi realizada uma série de perguntas para os mesmos, 
objetivando entender o seu perfil,  durante a sua visita à cidade. Foram realizadas 200 
entrevistas entre os dias 16,17 e 18 de Novembro de 2016. 
 
OBJETO DE ANÁLISE AMOSTRAL 
1. Trabalho de campo realizado com turistas e visitantes do município de 
Araçatuba; 
2. Diagnóstico e perfil do visitante; 
3. Análise dos fatores chave: 
· determinantes sociológicos; 
· fatores relativos à viagem. 
4. Outras análises importantes sobre o município de Araçatuba 
 
CONSIDERAÇÕES SOBRE A ANÁLISE AMOSTRAL 
1. Data da Realização da pesquisa dias 16,17 E 18 de Novembro de 2016. 
2. População pesquisada: Turistas e visitantes de Araçatuba; 
3. Pesquisa aplicada pelos membros do Conselho Municipal de Turismo; 
4. Amostra: 400 entrevistas; 
5. Metodologia: A pesquisa foi de acordo com a técnica do Survey de 
opinião, que consiste na aplicação e questionários estruturados e 
padronizados a uma amostra representativa do universo de investigação, 
de forma aleatória; 
6. Pesquisa analisada pelos consultores Manoel Pedro Leal e Claudia Celeguim; 
7. Margem de Erro: A margem de erro, para o total do estudo e por regiões,  
estimadas em um intervalo de confiança de 95% é de 3 pontos. 
percentuais, para mais ou para menos. 
8. Notas para leitura dos trabalhos: 
a) As tabelas, por vezes, poderão fechar em mais (ou menos) 100% devido 
ao arredondamento dos números nos processamento dos resultados; 
b) Categorias que apresentam 0% significam que o percentual de respostas 
é inferior a 0,5% do total de respostas da tabela. 
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CIDADES VISITANTES 
 

 
 

 
Nesse gráfico analisamos que a maior demanda de turista é da região, 

principalmente a cidade de Birigui e outra cidade com destaque foi  São Paulo 
(capital). Os outros 69% são várias cidades com uma demanda menor. 
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Percebemos que o público que visita a cidade é bem variado, porém a maioria 

acima de 20 anos, o que nos leva a crer que a cidade está a atraindo pessoas de mais 
idade e devem se ater para o fato de criarem mais atrativos para a juventude.  
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46% feminino   54% masculino 
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Cerca de 61% dos entrevistados ficaram mais que 2 dias na cidade o que passa 
a ser muito interessante, pois é sinal que a cidade tem atrativos para servir os 
visitantes. 
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45% souberam do destino pelos amigos um número bom, porem pelos outros 
meios de comunicação ficou muito a desejar, portanto um maior investimento deve 
ser realizado nesta comunicação.  
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Motivos bem variados levaram os turistas a cidade com destaque para 15% 

negócios, 17% compras e 11% cultura, desta forma chegamos a conclusão que do 
grande potencial que a cidade oferece nestes segmentos.  
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Com o veículo próprio 57% dos visitantes vieram pra cidade, porem o que nos 
chama a atenção são os 11% que vieram de avião e os 23% de ônibus, chegando a 
conclusão que os turistas são de poder aquisitivo bem variado o que só contribui com 
o segmento turístico. É sinal que a cidade deve oferecer produtos bem variados para 
serem consumidos.  
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58% viajaram acompanhados o que é muito bom principalmente os que vieram 
com as famílias, é sinal que a cidade oferece estrutura e atratividade para todos. 
                       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

 268 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Este item identifica que a cidade está recebendo turistas de idade bem variada, 

atenção para os atrativos para todas as idades.  
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46% dos visitantes ficaram nos hotéis da cidade o que é muito bom pelo 
número de entrevistados, bom sinal para a rede, porém é sempre bom ficar atento 
para melhorar ainda mais esse número. 
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Este é um ótimo item para ser bem analisado pelo grupo de trabalho da cidade, 

pois mostra exatamente onde os turistas mais visitaram.  
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19% deram nota 5 para a limpeza da cidade o que não é muito bom, é sinal que 

a Prefeitura deve realizar melhor o trabalho, para melhorar cada vez mais a 
pontuação. 
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Um item muito importante que está dentro da estrutura dos locais de visitação 

como praças públicas e outros, portanto merece um estudo mais detalhado e o 
possível investimento. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

 273 

 
 
 
                           
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Todo veículo de promoção da cidade deve ser bem avaliado para não deixar a 

desejar, o que observamos aqui, é o site da cidade com relação ao turismo deve ser 
melhor adequado.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

 274 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
A receptividade deve ser um quesito bem importante para o turismo, portanto 

deve ser realizado um estudo e projetar melhoras, para atender bem o visitante.  
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47% deram nota máxima neste quesito uma boa nota , mas devemos sempre 
lembrar que o restante ou seja 53%  deram notas inferiores, o que nos leva a avaliar 
que precisa melhorar muito este segmento na cidade.   
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Somando as notas 4 e 5 temos pouco mais da metade dos entrevistados 

gostando dos atrativos que visitaram isso é bom, mas precisa ter melhor atenção e 
investimento no  mesmos para melhorar cada vez mais os atrativos. 
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Notas variadas dá um parâmetro que se precisa realizar um melhor trabalho no 

artesanato da cidade para tê-lo como diferencial não se esquecendo da identidade 
local.  
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Para dar mais conforto aos visitantes precisamos pensar em todos os detalhes e 

cerca de 54% dos entrevistados deram boas notas isso é bom.   
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Um item que preocupa muito nos dias atuais e que deve ser cada vez melhor 
interpretado e aqui vemos que mais da metade acham que pode melhorar.  
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Um quesito que ficou muito mal avaliado portanto deve ser estudado um 

projeto urgente e maior investimento neste setor.   
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Outro quesito muito procurado pelos turistas que deve ser sempre trabalhado, 

pois é fundamental a instalação do mesmo.   
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Cerca de 49% dos entrevistados deram nota máxima, um ótimo parâmetro para 

integrar os empresário do setor junto ao COMTUR.  
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Boa avaliação que dá incentivo aos empresários  
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Se a cidade tem em um dos seus atrativos o turismo de compras e negócios 
esta avaliação serve de incentivo, sempre acreditando que pode melhorar.  
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Como a maioria dos entrevistados vem com carro próprio  este item passa a ser 
muito importante uma análise mais profunda para melhorar cada vez mais. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

 286 

 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Mais da metade deram nota máxima o que passa a ser um ponto muito 

positivo. A sugestão é utilizar este ponto para atrair cada vez mais visitantes para a 
cidade.   
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57% visitaram outra cidade e 47% não  
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Este gráfico mostra o quanto a região é forte para o turismo. O que não deixa 

de ser muito bom pois uns ajudam os outros a desenvolverem porem devem caminhar 
unidos.  
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CONCLUSÃO 
 

A tabulação e descrição dos dados forneceu um retrato do perfil do visitante, 
que permitirá orientar ações de planejamento, no sentido de otimizar os recursos já 
utilizados e colocar em prática os potenciais, segmentar o mercado, e da mesma 
forma com a divulgação do destino, sendo a mesma destinada aos polos emissores 
reais e os potenciais. Bem como dirigir ao trade para proceder com o atendimento à 
satisfação total do cliente. Os dados ainda fornecem ao município de Araçatuba e ao 
mercado números. 

Com o mercado turístico cada vez mais competitivo, composto por uma 
infinidade de produtos que tentam atender a demanda heterogênea e cada vez mais 
crítica; e concorrências acirradas entre destinos, este é um panorama que pode ser 
considerado simplista, mas não irreal. E estas são apenas algumas das razões pelas 
quais o planejamento turístico apoiado pelo estudo da demanda se faz necessário. 

Conhecer o público alvo atrai-lo com eficiência e em sua estadia no destino 
atender ou mesmo superar as suas expectativas pode ser a chave do sucesso e 
consolidação das localidades turísticas. 
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