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Lei nº 5.243, de 27 de outubro de 2021.
Dispõe sobre a atualização do Plano Diretor de Turismo do Município de Jales.
LUIS HENRIQUE DOS SANTOS MOREIRA, Prefeito do Município de Jales,
Estado de São Paulo, no uso de minhas atribuições legais, faço saber que a Câmara Municipal
de Jales aprovou e eu sanciono e promulgo a seguinte Lei:
Art. 1º Fica aprovada a atualização do Plano Diretor de Turismo do Município de Jales,
constante do Anexo Único integrante desta Lei, com vistas ao cumprimento do Art. 2º da Lei
nº 4.652, de 1º de junho de 2017 e da Lei Complementar Estadual nº 1.261, de 29 de abril de
2015.
Art. 2º O Poder Público Municipal empenhar-se-á na divulgação do presente Plano e na
progressiva realização de seus objetivos e metas, para que a sociedade o conheça amplamente
e acompanhe sua implementação.
Art. 3º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em
contrário.
Paço Municipal “Valentim Paulo Viola”, 27 de outubro de 2021.

LUIS HENRIQUE DOS SANTOS MOREIRA
Prefeito do Município
Registrada e Publicada:

REGINALDO ADERSON VIOTA BARRETOS
Secretário Municipal de Governo e Administração
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MENSAGEM DO PREFEITO

O Estado de São Paulo tem hoje 70 Estâncias e 140 Municípios de Interesse
Turístico. Jales faz parte deste seleto grupo de cidades espalhadas pelo interior
paulista.
Há poucos anos, Jales era vista apenas como centro de região, eventualmente como
uma cidade para trabalhar, fazer negócios ou compras. Tudo isso se manteve. Mas
Jales é muito mais.
Com todo o potencial de Jales, o Turismo vem ao encontro das necessidades atuais
de uma cidade que deseja ampliar seus horizontes na área do truísmo.
O Plano Diretor é um instrumento que prevê ações para o turismo local através de
metas a curto, médio e longo prazos, no qual Jales passará a viver, a pensar, a
respirar como Município de Interesse Turístico.
É uma grata satisfação proporcionar as sementes para que Jales cresça e se
desenvolva de forma sustentável e para que a população colha os frutos desse
trabalho.
Planejar e gerir a atividade turística, de forma qualificada é mais do 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 beneficiar a economia, a
cultura e a sociedade como um todo.
Vamos em frente, pois o futuro é agora! Jales, a cidade de acolhe!

Luís Henrique dos Santos Moreira
Prefeito Municipal
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1. APRESENTAÇÃO DO PLANO DIRETOR DE TURISMO DE JALES
O Município de Jales pretende avançar muito com a escolha da atividade turística
como mais uma de suas atividades econômicas. A indústria do turismo tem a
capacidade de gerar ocupação, renda e o desenvolvimento social, ambiental
sustentável. Quando bem planejada, contribui para a conservação do meio
ambiente, a valorização da cultura, a melhoria da qualidade de vida dos moradores e
principalmente para os turistas que desfrutam de tais contribuições. Para alcançar
essa atividade turística planejada, o Município de Jales decidiu reformular e adequar
sua estrutura administrativa relacionada ao turismo. Com isso, o Poder Público
Municipal formulou e aprovou a Lei Municipal nº 4.649, de 19 de maio de 2017, a
qual dispõe sobre o Conselho Municipal de Turismo – COMTUR, revogando também
a Lei Municipal nº 2.267/95, de 06 de dezembro de 1995 e também neste ano fez
alteração no organograma Municipal, cujo o Departamento de Turismo estava na
Secretaria de Esporte Cultura e Turismo e atualmente está na Secretaria de
Desenvolvimento Econômico e Turismo Portanto houve a necessidade da
elaboração deste Plano Diretor de Turismo.
O plano é um documento regido por lei, construído com a participação ativa da
população através de reuniões temáticas e apresenta o caminho a ser seguido para
se alcançar o desenvolvimento turístico desejado pelos Jalesense. Sua construção
foi feita em etapas, sendo elas:
• Apresentação;
• Diagnóstico;
• Prognóstico;
• Planejamento; e
• Considerações Finais;
Este documento dá subsídios para o desenvolvimento planejado da atividade
turística no município. Isto faz com que as tomadas de decisões ocorram de forma
sustentável e integrada, respeitando principalmente os objetivos, diretrizes e o plano
de ações.
Com os debates e discussões ocorridas, foi possível democratizar a formulação das
políticas e ações públicas voltadas ao desenvolvimento turístico do município. Desta
forma, o Poder Público Municipal buscou a aproximação e valorização dos ideais de
toda população local.
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Assim, a reestruturação do COMTUR e a aprovação deste Plano Diretor de Turismo
em forma de lei, são os primeiros passos para mudar a realidade turística do
Município de Jales.
Devemos lembrar que o Plano Municipal de Turismo é um documento dinâmico e
que necessita atualização constante, para direcionar o fomento ao turismo em Jales.
1.1. MUNICÍPIO DE JALES
Uma bela cidade, centro de região sempre foi um diferencial de Jales desde os seus
primórdios. Salta aos olhos a privilegiada condição geográfica, não somente em
relação aos oitos municípios em que faz divisa, mas também pela proximidade com
os estados limítrofes de Minas Gerais e Mato Grosso do Sul.
1.1.1. História do Município
O município de Jales, um dos mais novos de Estado, surgiu de um racional plano de
arquitetura e urbanismo, que atesta a clarividência de seus primeiros colonizadores.
Entre eles destacam Euphly Jales, seu fundador, Aristóphalo Brasileiro de Souza,
José Nunes de Brito, Ataíde Gonçalves da Silva, João Mariano de Freitas, Jorge
Batista, Pedro Marcelino, José Baspilia, Juvêncio Pereira de Brito, Manoel Paz
Landim, João Mariano de Freitas Filho, Altino Antônio de Oliveira e Alfredo Barbour.
Jales foi fundada a 15 de abril de 1941. O município foi criado por determinação da
Assembleia Legislativa Estadual de acordo com o projeto de lei Quinquenal, da
Divisão Territorial, Administrativa e Judiciária do Estado e elaborado pela comissão
de Estatística, em cumprimento à Resolução nº 1 de 15 de janeiro de 1948.
Datam de sua fundação os primeiros prognósticos e estudos feitos sobre as
enormes possibilidades da região com finalidades de favorecer sua expansão.
Riscaram as zonas urbanas e suburbanas, em função dos futuros melhoramentos e
também com o fim de incrementar as pequenas propriedades agrícolas. Criou-se um
plano de aproveitamento do solo para a cultura racional e intensiva do café, algodão,
arroz e cereais em geral, com o aproveitamento de maquinaria por meio de
processos técnicos e modernos. Com apenas 100 habitantes, iniciou-se como
pequena vila. Com o correr dos tempos, maravilhados com as possibilidades da
região, começaram a aparecer os pioneiros e a aumentar a população. Expandiu-se
assim, a cidade nos moldes pré-estabelecidos.

8
Município de Jales – Estado de São Paulo
www.jales.sp.gov.br | www.imprensaoficialmunicipal.com.br/jales
Diário Oficial assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2, de 2001, garantindo autenticidade, validade jurídica e integridade.

DIÁRIO OFICIAL
MUNICÍPIO DE JALES

Conforme Lei Municipal nº 4.663, de 12 de julho de 2017

Quarta-feira, 27 de outubro de 2021

Ano V | Edição nº 962

Página 20 de 153

Jales foi elevada a Distrito de Paz pelo Decreto Lei 14.334 de novembro de 1944.
Foi elevado à categoria de município por força da Lei 233, de 24 de dezembro de
1948.
Suas terras fertilíssimas são produtos de aluviões dos grandes rios. O solo oferece
características próprias para a formação de excelentes pastagens, recurso natural
que incentiva a pecuária.
Nas glebas mais elevadas aparece um solo formado por terras silício argilosa
massapé ou roxa, variedade rica para a policultura.
A sede municipal fica situada na antiga vila do mesmo nome, e com terras do ex distrito de Jales, antes incorporados ao município de Fernandópolis. Jales contava
até 1993 com três distritos: A sede Municipal (Jales), Vitória Brasil e Pontalinda. Na
década de 90, Pontalinda (1991) e Vitoria Brasil (1993), deixarem de serem distritos
de Jales. É sede de comarca pela Lei 1.940 de 03 de dezembro de 1952. A comarca
abrange Jales, Santa Albertina, Mesópolis, Pontalinda, Vitoria Brasil, Dirce Reis e
Paranapuã.
1.1.2. Brasão /Bandeira de Jales
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1.1.3. Hino de Jales
Com trabalho um povo é mais forte
Com coragem seguimos em frente
A batalha diária constrói
As divisas no peito da gente
Pedacinho de Ordem e Progresso
Isso é Jales no meu coração
Com orgulho de ser Jalesense
A bandeira da nossa nação
Povo unido
Somos pilares
Pedacinho de Brasil
Assim é Jales
A cultura no peito que ostenta
Confiança em quem nos conduz
O futuro em nossas crianças
Nossa Terra tão forte produz
Pedacinho de Ordem e Progresso
Isso é Jales no meu coração
Com orgulho de ser Jalesense
A bandeira da nossa nação
Povo unido
Somos pilares
Pedacinho de Brasil
Assim é Jales
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1.1.4. Localização do Município de Jales
➢ Figura 1 - Brasil / Estado de São Paulo (O Estado em relação ao País)

Fonte: https://www.google.com/search?q=mapa+Brasil+/+Estado+de+S%C3%A3o+Paulo+

➢ Figura 2 - Estado de São Paulo / Jales (o Município em relação ao
Estado)

Fonte:
https://www.google.com/search?q=mapa+Estado+de+S%C3%A3o+Paulo+/+Jales

➢ Figura 3 - Jales e a Região Noroeste Paulista – Grandes Lagos (o
Município inserido na Região)

Fonte: https://www.google.com/search?q=mapa+Estado+de+S%C3%A3o+Paulo+/+Jales
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➢ Figura 4 - Município de Jales / SP Área geográfica do Município)

Fonte: https://www.google.com/maps/place/Jales,+SP/@

Tabela 01 - Municípios próximos a Jales / Distancia em KM
Urânia/10.2 km

Vitória Brasil 10.4 km

Santa Salete 14.7 km

Estrela d'Oeste 15.7 km

Dolcinópolis 16.6 km

São Francisco 18.4 km

Pontalinda 19.4 km

Aspásia 22.7 km

Dirce Reis 22.7 km

Turmalina 25.2 km

Santana da Ponte Pensa 26 km

Palmeira d'Oeste 27.7 km

Guarani d'Oeste 31 km

Fernandópolis 31.6 km

Santa Albertina 32.2 km

São João de Iracema/32.8 km

Santa Rita d'Oeste 32.8 km

Marinópolis 34.2 km

Mesópolis 35.1 km

Ouroeste 35.4 km

Três Fronteiras 35.7 km

Fonte: https://www.cidade-brasil.com.br/municipio

O município de Jales dista de 585 quilômetros da capital do Estado, e integra a
Região Administrativa de São José do Rio Preto e está localizada na Região
Noroeste do Estado de São Paulo, também denominada Região dos Grandes Lagos,
formada pelo represamento das águas das Usinas Hidrelétricas de Marimbondo,
Água Vermelha, Ilha Solteira, Jupiá, Três Irmãos e Nova Avanhandava.
Com uma área territorial de 368 quilômetros quadrados, Jales faz divisas com 8
municípios. São eles: Estrela D Oeste, Pontalinda, Dirce Reis, São Francisco,
Urânia, Dolcinópolis, Vitória Brasil e Paranapuã.
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Tomando como referência de marco zero do município, a Praça João Mariano de
Freitas, no centro da cidade, as coordenadas geográficas de Jales são: 20º 16’
Latitude Sul e 50º 32’ Longitude Oeste. Altitude de 484 metros acima do nível do
mar.

1.1.5. Transporte Interno e Externo de Jales
O município conta com uma malha viária que faz sua ligação com a capital do
Estado, o Porto de Santos e os Estados de Minas Gerais, Mato Grosso, Mato
Grosso do Sul e Goiás, tanto pela Rodovia SP 320 - Euclides da Cunha,
As demais rodovias que passam pelo município são:
✓ SP 463 - Rod. Elieser Montenegro Magalhães - liga Água Vermelha a
Clementina;
✓ SP 561 - Rod. Jarbas de Moraes - liga Jales a Santa Albertina;
✓ SP 563 - Rod. Euphly Jales - liga Jales a Aparecida D´Oeste;
✓ Vicinal Vitório Prandi - liga Jales a Dirce Reis.
O transporte rodoviário é realizado através de veículos próprios ou por transporte
coletivo. O local de concentração de passageiros é no Terminal Rodoviário Jales,
que está localizado na área central na parte sul.
Deste Terminal temos transporte coletivo para os municípios da microrregião como
também para outras regiões do Estado, como São Jose do Rio Preto, Ribeirão Preto,
Araçatuba, Aparecida do Norte, Americana, Campinas, São Paulo, São Bernardo e
para o Litoral.
Também tem transporte coletivo para Minas Gerais – Iturama, e para os estados do
Mato Grosso e Matogrosso do Sul, portanto Jales esta interligado através do
transporte coletivo por diversas regiões estaduais e federal.
O transporte ferroviário de passageiros foi muito importante na fase de implantação
e desenvolvimento do município, pois para os grandes centros estaduais era o meio
mais fácil e barato para a população se locomoverem. Nos dias atuais temos ferrovia
para carga, que passa por Jales – Ferroban. Temos também no município vizinho
Estrela d’Oeste o entrosamento com Ferrovia Norte-Sul.
As principais opções de transporte aéreo de passageiros são o Aeroporto de São
José do Rio Preto (151 km), o Aeroporto Internacional de São Paulo, em Guarulhos
(600 km) e o Aeroporto Internacional de Congonhas, em São Paulo (585 km). Para o
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transporte de cargas, a principal opção é o Aeroporto Internacional de Viracopos, em
Campinas (500 km).
Há, no município, o Aeroporto Antônio Alonso Rodrigues, que possui uma pista
pavimentada de 1.308 metros e é utilizado apenas para pousos e decolagens de
pequenas e médias aeronaves.
Tabela 02 - Distância entre o de Jales e as principais Cidades Brasileiras
São Paulo: 544 km

Rio de Janeiro: 814 km

Brasília: 571 km

Salvador: 1518 km

Fortaleza: 2256 km

Belo Horizonte: 691 km

Manaus: 2170 km

Curitiba: 589 km

Recife: 2167 km

Goiânia: 550 km

Belém: 2106 km

Porto Alegre: 1089 km

Guarulhos: 550 km

Campinas: 465 km

São Luís: 2088 km

Fonte: https://www.cidade-brasil.com.br/municipio

1.1.5.1. Transporte interno
➢ Coletivo - Terminal Rodoviário "Prefeito José Antônio Caparroz"
Empresa Jauense
➢ Individual - Via Mobb Aplicativo de Mobilidade Urbana, TOINDO Aplicativo
Mobilidade Urbana, Aplicativo de mobilidade Urbana, "Buscar Drive", Moto Táxi
Garaginha, Cooperativa Moto Taxi, Moto Taxi Vitória e Moto Taxi Rodoviária
1.1.5.2. Transporte Externo
➢ Coletivo - Terminal Rodoviário "Prefeito José Antônio Caparroz"
Expresso Itamarati
Viação São Luiz
➢ Aeroporto Municipal de Jales – denominado Aeroporto Municipal “Antônio
Alonso Rodrigues” de Jales, encontra se na área sul da cidade e totalmente
urbanizada.
Diversas buscas já foram realizadas para que este Aeroporto passe apresentar voos
regulares, mas até o momento não foi possível.
Antes da pandemia, por muito tempo o aeródromo serviu de escola para pilotos, não
só de Jales, mas também de toda a região.
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Com o passar dos anos a pista do aeroporto foi se degradando, com buracos.
Portanto precisa ser reformar a pista do aeroporto, pois somos referência em Saúde
e, muitas vezes, precisamos de um aeroporto em condições de uso para o
transporte de órgãos para serem transplantados, por exemplo. Com isso pode atrair
empresas para a nossa cidade, já que muitos empresários procuram e manifestam o
interesse de vir a Jales de avião em função da distância, isto facilitaria a locomoção
entre cidades. É fato notório que um aeroporto abre um grande leque de novas
possibilidades para um município e a região.
No início do ano, a reforma foi concretizada, que garantiu o recapeamento e a
sinalização da pista que tem em torno de 1300 m de comprimento e 19 m de largura.
Com este processo concluído, possibilitara a autorização junto aos órgãos de
controle e fiscalização da Aeronáutica para pouso e a decolagem de aeronaves e
atrair desenvolvimento para a nossa região.
Figuras 05A/ 5B/ 5C – Diferentes Vistas do Aeroporto Municipal de Jales

Fonte: Prefeitura Municipal

1.1.6. Território de Jales
➢ Tabela 03 – Dados referentes ao município de Jales
Número de habitantes

49 107 habitantes

Superfície de Jales

36 852 hectares
368,52 km² (142,29 sq mi)

Densidade populacional

133,3 hab./km²

Altitude de Jales

486 metros de altitude

Coordenadas geográficas
decimais

Latitude: -20.2682
Longitude: -50.5489

Coordenadas geográficas
sexagesimais

Latitude: 20° 16' 6'' Sul, Longitude: 50° 32' 56'' Oeste
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UTC -3:00 (América / São - Paulo)

Fonte: https://jales.sp.gov.br/

2.

DIAGNÓSTICO DO CENÁRIO TURÍSTICO DE JALES

O Município de Jales possui vários atrativos turísticos nas áreas de cultura, religião,
saúde, esporte, rural, estudo e intercâmbio, ecoturismo, negócio e eventos. A
agropecuária, o comércio e a prestação de serviços são as principais forças do
desenvolvimento local e regional.
Figura 06 – Vista área do município de Jales

Fonte: https://www.google.com.br/maps

O município se destaca nacionalmente pelo cultivo da fruticultura, tendo como
destaque a produção de uvas finas. Outras características dentro do setor rural são
a diversificação agropecuário e também o alto números de pequenos produtores.
Jales é um dos mais novos municípios do Estado e surgiu de um racional plano de
arquitetura e urbanismo, que atesta a clarividência de seus primeiros colonizadores.
Possui todas as condições de se tornar, depois de São José do Rio Preto, o principal
Centro Médico desta região do extremo noroeste paulista, e com isso, permitir uma
melhoria considerável no atendimento à saúde.
A vocação logística, incentivada por dois fatores que efetivamente caracterizam a
cidade, os quais são a sua localização privilegiada e o sistema viário que a atende,
que inclui a Rodovia Euclides da Cunha (SP-320) e a Rodovia Eliezer Montenegro
Magalhães (SP-463), que se interligam neste município, sendo vias responsáveis
pela transição do Estado de São Paulo para outros, como Mato Grosso do Sul e
Minas Gerais, dentre outras rodovias existentes para trafegar na região.
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Figura 07. Vista Aérea do cruzamento das Rodovias SP-320 e SP-463.

Fonte: Município de Jales, 2016.

No entanto, o crescimento não acontece por acaso. Cada vez mais, o turismo tem se
organizado e estruturado enquanto eixo propulsor de desenvolvimento de inúmeras
regiões e municípios. Com destaque mais efetivo nos últimos anos, a atividade se
consolida e fortalece em núcleos receptivos que se organizam de modo a planejar o
turismo local.
Desde o início da sua fundação, Jales implementava o seu pioneirismo, com o
passar dos anos, na década de 90, o município busca a sua vocação turística, tudo
isto é pelo fato que Jales sempre foi e é centro de região, e também como referência
na agropecuária, especialmente em fruticultura – viticultura, na saúde, educação e
religião.
Vários trabalhos de diversas Entidades, como a Prefeitura e Câmara Municipal, CATI
Regional Jales, Sindicato Rural e Sindicato dos Trabalhadores de Jales, SENAR,
SEBRAE/ Votuporanga, iniciaram estudos para as ações de Turismo Rural. Foi
realizado alguns eventos com sucesso, portanto iniciou se as implementações de
legislação para dar continuidade as atividades.
Na primeira década do ano 2000, Jales buscou alternativas na questão de saúde,
que era clinica regional, para saúde especifica de grande especificada, como a
oncologia, com o Hospital do Câncer. A instalação em Jales, da Unidade do Hospital
do Câncer de Barretos, hoje “Hospital do Amor” só foi possível com a parceria da
Fundação Pio XII e a Prefeitura /Câmara Municipal de Jales e o apoio da Associação
Voluntária de Combate ao Câncer (AVCC) de Jales e o Rotary Club Grandes Lagos.
Neste mesmo período, Jales da mais um passo a ser referência na saúde de
regional, com a criação do Ambulatório Médico de Especialidades de Jales – AME.
Este é um projeto do Governo do Estado de São Paulo com a Secretaria Estadual de
Saúde e com uma Organização Social de Saúde (OMS), e neste caso com a Santa
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Casa de Votuporanga. Os atendimentos prestados são exclusivamente pelo SUS
(Sistema Único de Saúde).
A educação sempre teve destaque no município, com boas escolas e principalmente
com profissionais da Educação dedicados e competentes. No ano de 1970 foi criada
a Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de Jales (FAFICLA), hoje UNIJALES,
atendendo toda a região e o pais principalmente nas décadas de 80, 90, sendo uma
das primeiras entidades universitária da Região Noroeste Paulista.
Na década de 80 mais um ganho na questão educacional, foi instalada Escola
Agrícola José Luiz Viana Coutinho, com o curso de nível médio agropecuário. Por
muitos anos continuou somente neste setor. Com a demanda de outros segmentos,
foi implantado vários cursos de nível médio, como Agroecologia, Agropecuária,
Administração,

Comércio,

Enfermagem,

Habilitação

Técnica

Profissional

em

Desenvolvimento de Sistemas e Manutenção e Suporte em Informática para atender
Jales e região, uma vez que estes cursos são totalmente gratuitos.
Na década de 2000, Jales teve um avanço na educação com a criação da Faculdade
de Tecnologia Professor José Camargo - Fatec em Jales e a instalação da
Universidade Aberta do Brasil – Polo da Unidade de Jales/SP.
A Fatec oferece cursos superiores que está de acordo com a demanda regional, que
são na área de Gestão, Tecnologia em Agronegócio e em Gestão Empresarial, e na
área de Tecnologia da Informação e Comunicação, Análise e Desenvolvimento de
Sistemas e Sistemas para Internet. Proporcionando cursos extracurriculares,
estágio, intercâmbio, visitas técnicas, eventos e outras ações.
A Universidade Aberta do Brasil (UAB) – Polo da Unidade de Jales/SP, trouxe um
nova expectativa e possibilidade da população fazer uma universidade, com vários
cursos que normalmente não estão disponíveis na região. O Polo de Jales oferece
cursos, em parceria com as Universidade Federal de São Carlos (UFSCAR),
Universidade Tecnológica Federal do Paraná (UTFPR), Universidade Virtual do
Estado de São Paulo (UNIVESP), Universidade Federal de Alfenas (UNIFAL) e
Instituto Federal de Santa Catarina (IFSC) que se tornou referência em termos de
Educação a Distância pública e gratuita e com qualidade, quebrando o mito de que
educação a distância era sinônimo de curso “vago” sem qualidade.
Os munícipes têm uma religiosidade muito forte, com diferentes crenças religiosas e
quase todas tem seus templos amplos que atende também a região.
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Mas é no Catolicismo que teve o papel regional de destaque desde o ano 1959, que
foi criada a Diocese de Jales, se igualando a São Jose do Rio Preto, neste quesito.
Em todos esses anos a Diocese teve destaque nacional quanto ao seu trabalho na
região e também a nível nacional. Uma das ações mais celebrada é a Romaria
Diocesana que teve seu início em agosto 1985 e que até os dias atrai milhares de
pessoas da nossa e outras regiões para este ato de fé.
2.1. ECOTURISMO NO MUNICIPIO
O ecoturismo está associado a atividade turística que utiliza de forma ética e
sustentável, o patrimônio natural e cultural, que procura promover a sua
conservação e a formação de uma consciência ambientalista por meio da
preservação do ambiente, promovendo o bem-estar das comunidades.
Na cidade de Jales, encontramos diversificados elementos que constitui essa
atividade turística, temos vários locais, como:
➢ O Bosque Municipal “ Aristóphano Brasileiro de Souza”, que constitui um
fragmento de mata atlântica nativa na região, o qual está localizado na zona urbana
do município, e que é utilizado em parte para sediar o 2º Pelotão da Policia
Ambiental de Jales.
A parte de mata, tem a finalidade de ser utilizada para educação ambiental e de ser
um lugar de lazer, caminhadas entre outras. O bosque está passando por uma
restruturação após o incêndio ocorrido no ano de 2019.
Figuras 08A/ 8B - Vistas do Bosque Municipal – Aristóphano Brasileiro de Souza.

Fonte: Município de Jales, 2017.

O local possui grande diferencial, pois é rico em biodiversidade possuindo árvores
que podem chegar a mais de 30 metros de altura. Entre as espécies da fauna é
possível encontrar aves como: gavião carcará, urubu, maritaca, diversos tipos de
beija-flor, arara do peito amarelo, bem-te-vi, entre outros. Existem também répteis
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como: lagarto teiú, jiboia e diversas espécies de mamíferos: cotia, saguis, tatu, entre
outros.
Entre as espécies de flora encontradas pode-se destacar as árvores como: pau
Brasil, Angico, ipê, paineira, cedro, farinha seca, peroba, figueira, entres outros
diversos tipos de plantas de várias espécies.
A infraestrutura externa possui estacionamento que comporta carros de passeio e
motocicletas, não possuindo taxas de cobrança para sua utilização ou para entrada
no recinto.
O seu interior é provido de banheiros com acessibilidade para pessoas com
mobilidade reduzida, bebedouro e trilhas de passeio para os visitantes com
pavimentação de cascalhos, pontos de paradas com amplo espaço para atividades
em grupo. Ao fundo do Bosque Municipal está localizado o Córrego Tamboril.
Essa integração da população local com o meio ambiente, ocorre de maneira muito
válida, tornando os resíduos em recursos aproveitáveis, influenciando na qualidade
de vida das pessoas. Também auxilia a preservação, regeneração e perpetuação de
inúmeras espécies de fauna e flora.
➢

A Estação de Tratamento de Esgoto Sanitário da SABESP - ETE, é um

grande destaque do município e foi inaugurada em abril 2001. Na implantação desta
Unidade, tiveram como parceiro o Curso de Biologia da Unijales, utilizado assessoria
técnica e laboratório para diversas disciplinas do Curso. Este local também tem
estrutura para palestras e visitação. É muito utilizado para diversas atividades de
Educação Ambiental, não só da SABESP e da Universidade, como também a outras
entidades públicas e privadas. A ETE de Jales é hoje um cartão postal da cidade,
pois além de ser bem cuidada, ela tem uma diversidade de flora, facilitando o
aparecimento de diversos animais, aves da fauna Regional. São duas lagoas
anaeróbias e duas lagoas facultativas (aeróbias/anaeróbias) e o sistema de
tratamento é biológico.
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Figura 09. Vista Geral da ETE de Jales.

Fonte: SABESP, 2017.

A urbanização começou com os alunos curso Biologia da UNIJALES, juntamente
com o viveiro de mudas. Já foram plantadas mais de 130.000 espécies nativas e
frutíferas numa área de 80 hectares. Ela recebe turistas de vários locais do Brasil e
até mesmo de outros países, como por exemplo, Inglaterra, Taiwan, Estados Unidos
e Índia.
2.2. EDIFICAÇÕES PARA E OU DO TURISMO
2.2.1. Edificações Públicas Municipais
2.2.1.1. – Centro Cultural
➢ O Centro Cultural abriga diversas edificações entre os quais: Teatro Municipal Centro Cultural Dr. "Edílio Ridolfo", Museu Histórico de Jales “Armando Pereira da
Silva”, Biblioteca – Espaço Cultural “Jose Carlos Guisso”, Centro de Educação

Musical “Avenir Fernandes”, Casa do Poeta e do Escritor de Jales. Também neste
complexo abriga as atividades da Escola Livre de Teatro, apresentações de
espetáculos musicais, peças teatrais, stand up’s, colações de grau de diversos
níveis de aprendizado, eventos para lançamento de livros dos escritores da cidade
ou historiadores, entre outros.

21
Município de Jales – Estado de São Paulo
www.jales.sp.gov.br | www.imprensaoficialmunicipal.com.br/jales
Diário Oficial assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2, de 2001, garantindo autenticidade, validade jurídica e integridade.

DIÁRIO OFICIAL
MUNICÍPIO DE JALES

Conforme Lei Municipal nº 4.663, de 12 de julho de 2017

Quarta-feira, 27 de outubro de 2021

Ano V | Edição nº 962

Página 33 de 153

Figuras 10/11/12. Teatro Municipal de Jales / Espaço Cultural /Centro de Educação Musical

Fonte: Município de Jales, 2020.

O município de Jales dispõe de diversos atrativos nestes ambientes cultural, com
ênfase principal em entretenimento com manifestações durante todo o ano,
abordando diferentes áreas temáticas.
2.2.1.2. Estádio Municipal de Jales
➢ O Estádio Dr. Roberto do Vale Rollemberg é estádio municipal de
futebol, localizado na área central da cidade de Jales, pertencente à Prefeitura
Municipal e tem capacidade para 7.680 pessoas. O estádio foi inaugurado com
partida de um time profissional sergipano, na década de 60. É um local de boas
condições, como as arquibancadas adequadas para todo mundo ficar tranquilo,
banheiros, vestiários e o gramando para boa prática do futebol.
O Jalesense Atlético Clube foi o primeiro time profissional da cidade de Jales,
extremo noroeste do estado bandeirante, estreando na Quarta Divisão (atual Série
B) em 1963. Sua jornada prossegue até o ano de 1968, quando disputa a Terceira
Divisão (atual A3), e dá uma pausa.
Havia na cidade uma outra agremiação jalesense, a Associação Esportiva
Jalesense, mais antiga, fundada em 1950, e suas cores eram azul e branco. Em
1971, a Jalesense disputa a Terceira Divisão na vaga deixada pelo Clube Atlético.
Contudo, a Associação não tinha a mesma força e apoio do CAJ, e participa de
apenas mais um campeonato, o de 1976, e abandona a competição.
Em 1979, o Clube Atlético Jalesense retorna ao Campeonato Paulista, mas a
Federação Paulista de Futebol havia remodelado a fórmula de disputa e o CAJ
participa da Quinta Divisão (atualmente extinta). A Associação tinha um apelido,
Dragão, e este símbolo e "mascote", após a desistência da equipe alvi-anil do futebol
profissional, acabou passando para o CAJ. Prevalecendo de sua melhor
organização, o time colorado de Jales dá sua arrancada e disputa por mais 22 vezes
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a competição. O CAJ frequentou a Segunda Divisão (atual A2) em sete temporadas.
A Volta do Dragão em 2016, o CAJ, as suas atividades profissionais, participou da 1ª
Taça Paulista, organizada pela Liga de Futebol Paulista.
Figuras 013/014/015 – Vista Aérea e Interna do Estádio/Time do “CAJ”

Fonte: Prefeitura Municipal de Jales

2.2.1.3. Ginásios Esportivos de Jales
➢ No final da década de 70, na administração do prefeito Honório Amadeu, foi
construído e entregue a população, o Ginásio Municipal Poliesportivo “Waldemar
Lopes Ferraz”, tendo como objetivo principal, naquela data, era sediar os Jogos
Regionais do Interior, que foram considerados um dos melhores do estado.
O Ginásio de Esportes, foi sinônimo de atividades de lazer, com o foco principal, o
esporte. O local era referência a toda região, pela sua imponência e a capacidade
técnica, na qual disputava futebol de salão, vôlei, futsal, basquete. Também o local
foi utilizado para diversos eventos, como colação de grau, concurso de belezas entre
outros.
O Ginásio também sediou o Campeonato Paulista de Futsal e foi o grande palco
para o campeonato da Liga Brasileira de Basquete, na década de 90, quando Jales
contava com a equipe do Clube do Ipê/Banespa, sendo um time da elite do esporte e
disputava a maioria das finais dos campeonatos estaduais e do Brasil.
Figuras 016/017 – Vista Externa e Interna do Ginásio Municipal Poliesportivo

Fonte: Jornal de Jales
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➢ O GINÁSIO POLIESPORTIVO “ADILSON NÉRIS”, no Conjunto Habitacional
José Antônio Caparroz Bogaz (JACB), fica ao lado da Escola Municipal Professora
Iracema Pinheiro Candeo – Lola. É um espaço utilizado para a prática de esportes
dos alunos e também para esporte recreativo e lazer da comunidade. Ele é recéminaugurado, 2018. Este Ginásio tem um papel de suma importância para esta
comunidade, pois é uma parte da cidade relativamente nova, portanto com poucos
lugares de lazer e entretenimento. O Ginásio Poliesportivo do JACB recebeu o nome
de Adílson Néris, personalidade que prestou relevantes serviços ao município e à
comunidade, principalmente na área do esporte.
Figuras 018/019 – Vista Interna e Externa do Ginásio Poliesportivo

Fonte: https://www.jales.sp.leg.br/noticia/1660/Prefeitura-inaugura-ginasio-no-JACB

➢ O Ginásio de Esportes “Vera Lúcia Maldonado Martins”, está localizado
no Jardim Paraíso”, e atende a população do bairro e dos que estão mais próximos.
O Ginásio está apto para os esportes como handebol, futsal, futebol de salão entre
outros.
Ao lado do Ginásio temos o Campo de Bocha e de Malha.
Figuras 020/021/022 - Ginásio de Esportes “Vera Lúcia Maldonado Martins”

Fonte: Antonio Quintella.

2.2.1.4. Centro de Convivência do Idoso
No município de Jales temos dois Centros de Convivência da Melhor Idade em dois
pontos distintos da cidade, com administrações distintas.
➢ CENTRO DE CONVIVENCIA DA TERCEIRA IDADE DE JALES (CCTI), teve
o início das atividades em 2006, a principal atividade desta Entidade Social
(Associação) é a Defesa de Direitos Sociais.
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O CCTI está instalado em uma sede, que o local é da Prefeitura Municipal, mas esta
cedida para atender a Entidade. Neste local são realizados os eventos, como bailes,
tardes de lazer e entre outros entretenimentos.
Figura 023 – Baile no CCTI de Jales

Fonte: Prefeitura Municipal de Jales

➢ CENTRO INTEGRADO ESPORTIVO VIVENCIA DO IDOSO (CIEVI), A
Entidade teve seu início em 2016, e a sede é utilizada em parceria com a Prefeitura
Municipal. O objetivo é de promover a socialização dos Idosos com seus familiares e
toda a sociedade, dando visibilidade ao idoso e à discussão de seus direitos,
destacando o protagonismo e a sua autonomia.
Esta Entidade tem várias atividades durante ano, inclusive bailes, quase todos os
finais de semana, recebendo caravanas de outros municípios. Durante o ano tem a
algumas atividades que são marcantes, como o Baile do Branco, Baile Tropical,
Baile das Máscaras e Festa Junina. Há também vários tipos de jogos, atletismo e
outros.
Figuras 024/025 – Vista da Sede (CIEVI) – Externa e Interna

Fonte: Centro Integrado Esportivo Vivencia do Idoso

2.2.1.5. Praças Municipal
Jales contém aproximadamente 40 praças com uma área total de 74.658,82 (m2),
sendo que a maioria são mantidas pela Prefeitura Municipal, mas temos que uma
que é mantida pela SABESP e outra por um grupo de moradores próximo à praça.
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Temos duas praças que são referências para a cidade, que são:
➢ PRAÇA JOÃO MARIANO DEFREITAS (PRAÇA DO JACARÉ)
Esta praça é a mais central da cidade, há quase 50 anos nesta praça tinha um
pequeno lago com jacarés, jabutis e cágados, mas por diversos motivos os repteis
foram retirados e a praça foi reformulada, incluindo um memorial. Em função dos
jacarés serem o maior animal do lago, a Praça João Mariano de Freitas recebeu o
título popular de Praça do Jacaré, apelido pelo qual é conhecida até nos dias atuais.
Este era um grande atrativo não só para a população local, como também por toda a
região.
A praça é muito arborizada, com belos jardins, com bancos, para descanso da
população que aí passam ou permanecem no local para realizar negócios, para
lazer, para descanso ou outras necessidades. Temos também mesas e bancos para
jogos de dama, ou outros, tem também um parque de brinquedos às crianças.
Um dos pontos que é referência nesta praça é o Coreto, onde são feitas
apresentações culturais, cívicas e outras.

Figuras 026/027 – Vista da parcial da Praça João Mariano de Freitas/ Coreto da
Praça

Fonte: Prefeitura Municipal de Jales

➢ PRAÇA EUPHLY JALLES
A Praça Euphly Jalles foi instaurada desde o início da criação da cidade, ficando ao
lado da matriz da Igreja. Com o tempo ela foi tornando se um local de encontros.
Muitos dos jovens das décadas de 70, 80 e 90, hoje já adultos e casados, faziam os
“futes” e paqueras no passeio em volta da Fonte Luminosa: os moços no sentido
horário e as moças no anti-horário. Esta praça, tinha na área central uma Fonte
Iluminada, reinaugurada em 2012, nas áreas laterais com bancos e com arborização
não intensa.
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A Praça Euphly Jalles é muito utilizada para eventos regionais tradicionais, como a
Festa das Nações, Circuito SESC de Artes, encontro de Food Trucks, Encontro de
Carros Antigos e até mesmo para a Romaria Diocesana, além de servir de área para
o lazer e diversão da população. O espaço ainda serve para apresentações culturais
e possui uma praça de alimentação que abriga diversos ‘lancheiros’ que geram
emprego e renda.
Atualmente a praça passa por uma reforma e revitalização para atender melhor a
população nas questões culturais, lazer e alimentação.
Figuras 028/029 – Vista parcial da Praça Euphly Jalles/ Esboço da praça
revitalizada

Fonte: Prefeitura Municipal de Jales

2.2.1.6. Edificações de Abastecimento Municipal
A Estrutura do Comboio está inserida em uma área da Prefeitura Municipal, na parte
central da cidade, próxima a Estação Ferrovia da cidade.
A área construída é composta por barracões cobertos com folhas de zinco e as
laterais abertas, sendo esta a maior área e sendo comercializado todo o tipo de
hortifrúti em bancas dos permissionários. Outra área, anexada a anterior, é fechada,
pois nesta área funciona os açougues, com estruturas próprias. Além disso, tem
duas salas, uma para a administração municipal e outra para a Associação dos
Feirantes e também os sanitários.
Há um galpão que foi construído a alguns anos atrás, de um convenio da prefeitura
municipal com o governo federal, para atender a capacitação de produtores
familiares. Nos dias atuais os produtores orgânicos comercializam os seus produtos.
Toda esta estrutura é denominada de Comboio, e normalmente são de 120 a 150
(produtores rurais, comerciantes) participação das atividades no sábado, quarta feira
tarde/noite e segunda.
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Figuras 030/031/032 – Estrutura Física do Comboio

Fonte: Prefeitura Municipal de Jales

2.2.1.7. Viveiro Municipal
O Viveiro Municipal de Jales, faz parte do município desde os meados do ano de
1985, quando iniciou a decadência do café. A Delegacia Agrícola de Jales,
juntamente com os municípios da região, elaborou um Projeto de Diversificação
Agrícola, para propor alternativas aos pequenos produtores rurais.
Como na região não havia viveiro de mudas frutíferas, e a aquisição teria que ser de
outra região. Diante disso o município de Jales, propôs implantar o Viveiro Municipal,
na Chácara Municipal, onde hoje é a ETEC.
A partir daí, iniciou o cultivo de mudas de café, citrus (laranja, limão), seringueira,
manga entre outras.
Nos anos 90, a região começou a demandar mudas de plantas nativas, portanto
houve necessidade de aumento da área física do viveiro e também de quantidade e
de variedades de espécies, desde 1998, o Viveiro Municipal esta ao lado da Rodovia
entre Jales e Dirce Reis (1,5 Km).
Normalmente são cultivadas cerca de 60.000 mudas ao ano, sendo plantas nativas,
exóticas, frutíferas e paisagísticas, sendo esta última, utilizada para a arborização
urbana de Jales e também para toda a região.
Na sede da Secretaria Municipal de Agricultura são realizadas as vendas e doações
das mudas com recolhimento diretamente no Protocolo da Prefeitura e o valor
apurado na arrecadação é revertido para o Fundo Municipal do Meio Ambiente.
Nos dias atuais o Viveiro Municipal de Jales é uma referência na produção de mudas
complementares.
O Viveiro Municipal de Jales está vinculado à Secretaria Municipal de Agricultura,
Pecuária, Abastecimento e Meio Ambiente.
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Figuras – 033/034/035 – Vista interna do Viveiro Municipal

Fonte: Prefeitura Municipal de Jales

2.2.2. Edificações do Setor Privadas no Município
➢ Vila Rocca.
Com uma arquitetura diferenciada, o espaço destaca-se pela sua beleza, pela
segurança,

pela

praticidade,

pela

localização

privilegiada

e

pelo

amplo

estacionamento, tornando se um local muito requisitado. É o local que se realiza
casamentos, aniversários, festas infantis, formaturas, feiras, shows, jantares, etc,
pois ele foi projetado para ser um espaço versátil, atendendo desta forma, todo tipo
de festa, seja uma reunião de 50 ou um evento de 1.500 pessoas. É totalmente
simétrico, tanto a parte interna, como também a parte externa.
Figuras 036/037/038- Vista externa do local/ Área interna / Área externa – Villa
Rocca

Fonte: Site Villa Rocca
➢

Galdino Eventos

O Galdino Eventos tem uma estrutura planejada, moderna e também atende as
normas de segurança aos frequentadores. Conta com o estacionamento em frente
ao local do evento.
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Figuras 039/040/041 - Vista externa do local/ Áreas interna - Galdino Eventos

Fonte: https://www.facebook.com/Galdino-Eventos-517427378291772/photos/

➢ Estância Almería Eventos e Locações
O espaço é destinado a casamentos, festas, jantares, shows entre outros. As
instalações são modernas e atende todas as normas de segurança. As
acomodações são até 350 pessoas. As áreas externas são preparadas para atender
atividades ao ar livre e com um estacionamento adequado.
Figuras 042/043 - Vista externa do local/Áreas interna–Estancia Almeria Eventos e
Locações

Fonte: https://www.casamentos.com.br/salao-casamento/almeria-eventos--e172126

➢ BUFFET SATO
É uma empresa familiar que oferece serviços completo para casamentos,
formaturas, aniversários, confraternizações e eventos em geral, com o salão,
decoração, cardápio variados e a equipe qualificada para prestação de diferentes
serviços.
Figuras 044/045 - Áreas interna – Buffet Sato

Fonte: https://www.satobuffet.com.br/#!/galeria
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2.2.3. Edificações de Outros Setores no Município
2.2.3.1. Edificações de Entidades com Ações Filantrópicas
Em Jales, temos várias Entidades que tem nas suas estruturas físicas, locais para
realizar eventos sociais, técnicos, confraternizações, esportivos e outros.
Normalmente utilizam estas estruturas para os seus próprios eventos e quando
ociosos são usados por terceiros. Alguns deles são: Centro Pastoral, Salão
Paroquial Santo Antônio, Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais – APAE,
Associação Atlética do Banco do Brasil (AABB), Associação dos Funcionários
Públicos do Municipal de Jales
Primeira Igreja Batista, Associação dos Engenheiros da Região de Jales (AERJ),
Associação Nipo Jalesense e outros.
2.2.3.2. Edificações de Entidades de Clubes Cooperativos
➢

O Clube do Ipê é uma Associação Privada de Jales, fundada no inicio

de1974. Suas atividades principais são Sociais, Esportivos e Similares.
Teve um papel fundamental nos quesitos de lazer, entretenimentos, esportivos e de
ócios nas décadas de 70, 80, 90 a população sócia desta agremiação.
O Clube do Ipê teve destaque nos esportes, com no basquete, natação, tênis, tênis
de mesa, isto foi uma referência para Jales.
Apesar das dificuldades o Clube do Ipê, tem várias atividades, principalmente
esportivas, com aulas, lazer e campeonatos.
Figura 046 – Vista parcial da piscina e sede recreativa do Clube do Ipê /Década de
70

Fonte: Jornal de Jales

➢

O Jales Clube é um clube de campo, que começou a receber os seus sócios

ao final da década de 70, e teve o seu ponto alto nas décadas de 80 e 90. As suas
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praças esportivas muito usadas e dentro dos padrões de competições. O Salão de
eventos um dos mais bonitos e diferentes da região, sempre fazendo eventos que
são lembrados até os dias atuais.
No início do novo século, o Clube fez parceria com a UniJales para realização de
aulas práticas de alguns cursos.
Nos dias atuais o Clube vem passando por adequações, uma delas e muito
importante para Jales e região, no quesito de saúde, é que o Clube doou uma parte
do seu terreno (54.600 m2) para instalação de Centro de Tratamento de Doenças
Raras – Casa Hunter.
Os dois maiores e estruturados Clubes de Jales e região tiveram um papel
fundamental a população, de levar lazer, cultura, entretenimentos a pratica e
admiração por diversos esportes, em um período que poucas atividades de lazer era
programada.
Com o advento dos ranchos, chácaras para a realizações de eventos menores, os
clubes deixarem de ser o principal lugar de lazer.
Figura 047 – Vista parcial de parte da piscina e salão social do Jales Clube – Final
da década de 70

Fonte: Jornal Jales

2.2.3.3. Edificações de Pequeno Porte do Setor Privado
Outra modalidade de infraestrutura muito usada nos dias atuais são os que
chamamos de “Chácaras” / “Ranchos”. Elas são muito utilizadas para
confraternizações entre amigos, familiares, grupos de profissionais e também para
festas de casamentos, aniversários entre outros.
Estes locais normalmente têm estrutura de casa (sala, quartos, cozinha, banheiro,
churrasqueira), com grandes varandas ao redor da casa.
Para ser mais atrativa, tem piscina, área de outro esporte, muito área verde bem
cuidado, quase sempre é na área rural, mas próxima a área urbana e de fácil
acesso.
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Figuras 048/049/050/051 – Vista externa de diferentes Chácaras/ Ranchos de Jales

Fonte: https://www.google.com/search?q=fotos+Chacaras+%2F+ranchos+em+Jales&biw

2.3. EVENTOS E CULTURA EM JALES
2.3.1. Introdução
O município de Jales tem vários Eventos e normalmente são tradicionais e como
bastante interesse na população local regional, como, Jales Rodeio Show (antiga
FACIP), Feira da Uva e Mel, Festa do Motorista (Encontro dos Caminhoneiros), Bon
Odori, entre outros. São realizadas edições anuais, na qual representam os
costumes e a tradição da população em participar destas festividades, atraindo
público de outros estados para essas comemorações.
Tabela 04 - Principais datas comemorativas e eventos realizados em Jales
DATA

EVENTOS

15 de abril

Aniversário da Cidade

19 de abril

Padroeiro do Município: Santo Expedito

Abril

Jales Rodeio Show

Maio

Forró da Terceira idade

Julho
15 de agosto

Arraial na Praça
Festa dos Motoristas e Encontro dos Caminhoneiros
Padroeira da Diocese: Nossa Senhora da Assunção
Romaria Diocesana

Agosto

Festa do Bom Odori
Festa do Sukiaki

Setembro
Dezembro

Festa da Uva e do Mel
Cavalgada Ecológica
Natal Iluminado (Decoração Natalina)
Feira do Artesanato

Fonte: Prefeitura Municipal de Jales
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2.3.2. Jales Rodeio Show (antiga FACIP)
O município de Jales desde o início tem a vocação na agropecuária, envolvendo os
demais setores para melhor desenvolver a principal atividade econômica. Um dos
primeiros eventos no final dos anos 1960 foi Festival de Montarias da Alta
Araraquarense, buscando envolver outros segmentos, no ano de 1970 foi criado a
Feira Agrícola, Comercial, Industrial e Pecuária de Jales – FACIP.
A FACIP foi referência por muitos anos, até o final da década 2010, nas questões de
entretenimentos, comercial, industrial e com ênfase a pecuária (exposições de gado
de corte e leite, equinos e ovinos) e a agricultura (Festa do Arroz – exposição da
diversidade agrícola da região).
Por vários motivos, houve adequação no formato do evento e hoje temos Jales
Rodeio Show. As atividades são entretenimentos (montarias, bares, pista de dança
entre outros), comercial e industrial, ocorreu também a mudança de local do Evento.
A data do Evento continua no mesmo, no aniversário da cidade que é no mês de
abril.
Figura 052 - FACIP (Década 90) - Jales

Fonte: Jornal de Jales

Figura 053 - Jales Rodeio Show

Fonte: Daniel Zílio 2019

2.3.3. Feira / Festa da Uva e do Mel de Jales
Na década de 80, Jales e região busca diversificar as suas atividades agropecuárias,
pois pelas condições climáticas adversas ocorria perdas grandes com as culturas aqui
implementadas (café, algodão, amendoim, arroz). A fruticultura foi a atividade que
chamou a atenção dos produtores familiares, pois eram pequenas propriedades
pequenas e utilizavam a mão de obra familiar. As culturas de uva, laranja, limão, manga
e outras em menor escala, iniciou o processo de diversificação. No final da década 80 e
início da década de 90, a viticultura tornou se a principal atividade econômica.
A Associação dos Viticultores da Região de Jales (AVIRJ), fez uma mostra das diversas
variedades e qualidade de uva na Praça Central de Jales. Com esta atitude, estimulou
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várias entidades (Prefeitura/Câmara Municipal de Jales, Delegacia Agrícola, Escola
Agrícola, Embrapa, isto no início dos anos 90), juntamente com os viticultores (AVIRJ),
criou a Festa/ Feira da Uva e posteriormente o Mel veio incorporar o Evento, que é
realizada no mês de setembro próximo a data do dia 07, e o local era o Recinto de
Exposições.
Nos últimos anos tem sido realizado em locais central da cidade, principalmente nas
praças principais.
As diversas variedades são expostas e classificadas por especialistas da área, trazendo
um número grande de viticultores, compradores e pessoas ligada a cadeia produtiva da
uva. Tem também comercialização de uvas, sucos e vinhos, produzido na região.
Na Feira da Uva e Mel, tem ainda a exposição e comercialização de Mel, como também
de artesanatos, flores entre outros.

No último ano de realização 2019, a Feira foi realização pela Prefeitura de Jales,
com o apoio da Câmara Municipal, Prefeitura/Câmara Municipal de Urânia, com
apoio das suas Secretarias da Agricultura, ETEC e FATEC de Jales, CATI/CDRS de
Jales, IBS (Instituto Biosistêmico) e EMBRAPA – Unidade Jales.
Figuras 054/055/056 - Festa / Feira da Uva e Mel de Jales

Fonte: Delegacia Agrícola de Jales, 1995/
2018

Fonte: Município de Jales, 2019 / Fonte: Daniel Zílio

2.3.4. Bom Odori em Jales
Em Jales, a imigração japonesa foi bastante grande. No quesito entretenimento o
Bom Odori tem sido um grande evento cultural para a cidade e região. A Associação
Cultural e Esportiva Nipo Jalesense chegou a sua 53ª do Bom Odori em 2019 e
normalmente é realizada no mês de agosto. É uma festividade tradicional do Japão,
de agradecimento a colheita, a ceifa, o semear, e o festejar da alegria. Por ser de
origem folclórica, as apresentações encantam pelo ritmo, movimentos simples,
delicados, leves e pela caracterização dos dançarinos.
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A música que tem a junção de diversos instrumentos tradicionais como violino,
flautas e tambores, combina perfeitamente com os movimentos fluídos da dança.
Outro destaque é a gastronomia que é oriental.
Figuras 057/058 - Bon Odori em Jales

Fonte: Daniel Zílio 2017.

Fonte: Jornal de Jales 2019.

2.3.5. Festa do Motorista e Encontro dos Caminhoneiros de Jales.
Em Jales, no mês de julho temos um evento tradicional que é a Festa do
Motorista e Encontro dos Caminhoneiros de Jales, no ano de 2019
comemorou se a 32ª Festa. Este Evento é um dos maiores de portões abertos
na região e também com caminhoneiros de todo o Brasil. Com o apoio da
Prefeitura Municipal de Jales, várias entidades estão realizando o evento,
como Rotary Club de Jales, as rádios Regional FM e Assunção FM, Sindicato
dos Motoristas de Jales e Região, Diocese de Jales, Interact Clube, Casa da
Amizade e diversas empresas parceiras.
Como em todos os anos, temos tradicional Benção dos Caminhoneiros, a
Carreata, prestação de serviços diversos aos motoristas e a depois aparte
recreativa.
A festa do motorista acaba sendo sempre uma grande confraternização em
que as famílias dos caminhoneiros se encontram para comemorar a data da
categoria, junto com a população em geral, o que mostra a força desses
profissionais e o respeito que os mesmos desfrutam na comunidade.
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Figuras 059A/ 59B- Festa dos Motoristas de Jales. Figura 060 - Benção aos
Motoristas

Fonte: Daniel Zílio 2016.

Fonte: Jornal de Jales 2019

2.3.6. Eventos Diversos em Jales
Além de festas com a finalidade para entretenimento, há eventos como, Feijoada
Solidaria, Churrasco da APAE, Shows que são realizados visando a solidariedade e
arrecadação de fundos para diversas fundações e instituições, como a Santa Casa
de Misericórdia de Jales, APAE, Hospital de Câncer, Lar dos Velhinhos, entre outros.
2.3.6.1. Eventos da Associação dos Pais dos Amigos dos Excepcionais (APAE)
A APAE de Jales é uma Organização da Sociedade Civil (Associação), sem fins
lucrativos, que promove o diagnóstico, a prevenção e a inclusão da pessoa com
Deficiência Intelectual, produzindo e difundindo conhecimento, com a participação da
família e da comunidade.
A Unidade de Jales iniciou os trabalhos nos meados de 1973, e nos dias atuais
atende Jales e região. Para atender da melhor maneira, além dos recursos
recebidos, são feitos vários eventos durante o ano, para completar os recursos.
Os eventos são Almoços, Pizza Solidaria, Shows, Churrasco Solidário, Boteko da
APAE.
Figura 061 - Almoço Beneficente em Jales/APAE

Figura 062 - Boteko da APAE

Fonte: APAE JALES, 2019.
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2.3.6.2. Eventos da Santa Casa de Misericórdia de Jales
A Santa Casa de Misericórdia de Jales se confunde com o início município, mas
oficialmente teve as suas atividades a partir do final de 1958. A cada ano, foi se
fortalecendo e hoje é um hospital regional atendendo diretamente 16 municípios e
sendo referência para outras cidades regionais do estado e de outros próximos a
Jales.
Como é uma instituição sem fins lucrativos que depende dos repasses do Sistema
Único de Saúde (SUS) que não são suficientes, por isso necessita de eventos e
campanhas junto à comunidade, para poder atender a todos.
Pela grande demanda na Santa Casa, foi criada o serviço de Hotelaria para melhoria
no atendimento, rotinas, procedimentos operacionais padrão, redução e adequação
de custos dos setores.
Figuras - 063/064/065 – Frente da Santa Casa/ Eventos realizados pela Santa Casa

Fonte: Site da Santa Casa de Jales

2.3.6.3. Eventos do Hospital do Amor (Câncer) – Unidade de Jales
No ano de 2009, foi implantada a Unidade III do Hospital de Câncer de Barretos em
Jales, para atender uma demanda grande da região e também de outros estados
próximos a Jales. Nos dias atuais o “Hospital do Amor” tem uma grande demanda da
população e sempre são realizados grandes eventos para poder atender a todos que
necessitam do atendimento. Normalmente são realizados Show, jantares, leilões, e
outros atrativos para arrecadarem recursos financeiros.
Figuras 066/067/068 - Eventos em prol do Hospital do Amor - Jales

Fonte: Site do Hospital do Amor

Fonte: Jornal de Jales, 2018.
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2.3.6.4. Eventos do Lar dos Velhinhos São Vicente de Jales
É uma Organização de Sociedade Civil privada, com sede em Jales (SP), é uma
Obra Unida à Sociedade de São Vicente de Paulo (vicentinos), fundado em 1969, e
tem por finalidade específica o atendimento à pessoa idosa na forma de ILPI
(Instituição de Longa Permanência de Idoso).
Com os recursos escassos, a Entidade busca sanar as suas contas com festas
tradicionais do município e de cunho popular.
Figuras 069/070 - Festa Junina no Lar dos Velhinhos de Jales

Fonte: Site do Lar dos Velhinhos São Vicente – Jales

2.3.7. Eventos de Entretenimento das Entidades Religiosas em Jales.
Dentre as festividades realizadas em Jales, as entidades religiosas promovem
eventos que não são dotados somente da pratica de religião, mas que também
levam à confraternização, solidariedade e comemoração de datas comemorativas,
em que atraem diversos públicos, como quermesses, chá das mulheres, refeições,
que são tradicionais na cidade de Jales.
Praticamente no ano inteiro temos eventos de entretenimento nas diferentes
religiões que estão aqui em Jales. Algumas tem uma tradição dentro da população
de Jales e região, como as:
➢

Quermesses – que são realizadas todos os anos por mais 40 anos, pela

Paroquia de Santo Antônio (mês de junho) e pela paroquia da sede da Catedral
(mês de agosto).
Figuras 071/072 - Quermesse em Jales (Nos Salões Paroquial - Santo Antônio
/Catedral)

Fonte: Jornal de Jales, 2017.
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➢ “Noite do Sukiyaki” é realizada pela Paroquia Nossa Senhora da Assunção,
por mais de 30 anos e sempre no mês de agosto, atraindo pessoas de outros
municípios e também de outras regiões
Figura 073 – Evento da Noite do Sukiyaki no Salão Paroquial da Catedral de Jales

Fonte: Jornal de Jales, 2018
➢ Chá das Mulheres/Amigas é realizada uma vez por ano, no espaço da Primeira

Igreja Batista de Jales, com a proposta de motivação, entretenimento, atraindo
mulheres da região e do estado.
Figura 074 - Chá das Mulheres na Primeira Igreja Batista em Jales.

Fonte: Site da Primeira Igreja Batista

2.3.8. Manifestações Artísticas de Jales
➢

A Orquestra Sinfônica de Jales, surgiu como banda musical, faz parte desta

manifestação

artística,

desenvolvendo

diversificadas

atividades

e

projetos

socioculturais, além de seu regimento tradicional, sendo considerada uma das
corporações mais reconhecidas em todo país.
Dentre as atividades oferecidas, há a formação de músicos através de aulas
gratuitas, e uma bolsa, com o objetivo de incorporar e desenvolver a conscientização
da importância da música na vida de todos, principalmente dos jovens. Todo este
processo foi facilitado com o espaço Centro de Educação Musical “Avenir
Fernandes”.
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Figura 075/076 - Orquestra Sinfônica de Jales

Fonte: Município de Jales 2019

O projeto desenvolvido“ A Orquestra vai até você”, têm como objetivo levar a beleza
da música instrumental e suas possibilidades musicais até as comunidades e bairros
de nossa cidade, apresentando gratuitamente um show musical preparado
e apresentado pela nossa Orquestra.
2.3.9. Tradições Culturais em Jales
➢

A Cavalgada Ecológica é a manifestação cultural realizada através do passeio

de cavaleiros de diversas comitivas independentes, que se organizam em diferentes
datas ao longo do ano. O principal destaque destes encontros é no mês abril, que é
aniversário da cidade e é realizado como tributo aos pioneiros da cidade e também
no mês de setembro, marcando o início da primavera.
Figura 077 - Cavalgada em Jales.

Figura 078- Catira de Jales

Fonte: Jornal de Jales, 2019.

➢

A Catira é uma outra tradição do nosso município e da região. Este grupo

participa em diversos mostrando a nossa cultura.
As manifestações são importantes para manter vivo a cultura, sendo esta uma das
mais tradicionais do período de fundação do Município de Jales, pois onde hoje há
desenvolvimento e progresso a tradição estar presente.
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2.3.10. Eventos Religiosos em Jales
2.3.10.1. Introdução
O Brasil por se tratar de um Estado laico, abriga diversas formas de crenças
religiosas, onde dispõe em sua Constituição da República Federativa do Brasil, a
liberdade de consciência e de crença, em que assegura o exercício da religião, na
forma da lei.
O município de Jales é potencialmente consolidado no aspecto religioso, sendo um
elemento que contribui com a oferta turística, dado que sedes de diversas entidades
importantes estão localizadas no município e das práticas na forma de reuniões e
exercícios da crença.
A cidade ainda contempla inúmeras igrejas evangélicas protestantes, as quais
contam com elevada participação da população local e regional, que como na
maioria das instituições religiosas, têm diversas formas de comemorações e
trabalhos voltados a sociedade, que assim contribuem com absorção desses
manifestos no município.
2.3.10.2. Igreja Católica no Brasil
A cidade de Jales é referencial na Região Noroeste Paulista, no que refere se a Igreja
Católica do Brasil. Esta crença está presente na cidade desde a sua fundação, com a
instalação do Cruzeiro no ponto inicial de Jales.
➢

A Diocese de Jales, no qual compreende que 45 municípios da região noroeste

do Estado de São Paulo, sendo 34 da região administrativa de São José do Rio
Preto e 11 da região administrativa de Araçatuba, ao todo são 27 paróquias, que são
pertencentes a esta diocese.
A criação da Diocese de Jales foi em 12 de dezembro de 1959 e implantada em 15
de agosto de 1960. As novas comunidades que iam surgindo implantavam em suas
praças centrais os cruzeiros e logo em seguida a construção de suas igrejas.
No ano de 1987, é inaugurada a nova rádio Regional FM. Nos anos seguintes em
2000, a Diocese conquista sua 3ª rádio, a Educadora de Fernandópolis, antiga rádio
Aparecida, e no ano de 2010, a sua 4ª rádio a Cultura AM, que foi vendida no ano de
2015.
Para guardar a memória do Jubileu do ano 2000, foi construído na Escola
Vocacional, o Santuário da Santíssima Trindade.
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A Diocese de Jales ainda conta com suas tradições sem interrupções, celebrando
todos os anos a Romaria Diocesana, continuando também seus trabalhos como a
Semana Missionária, Missão Jovem, Dia Nacional da Juventude e a Escola de
Animadores.
Caminhando para o Jubileu de Diamante, a Diocese vem se preparando para
comemorar em unidade com todo o povo de Deus os seus 60 anos de vida pastoral.
➢ A Catedral Diocesana, foi inaugurada no ano de 1974, sendo uma construção
moderna e de longo tempo, sendo uma referência da arquitetura moderna, até nos
dias atuais é uma construção que causa admiração aos que a conhecem.
O Bispo, com o auxílio dos Padres Assuncionistas, das Irmãzinhas da Assunção, e
das Irmãs Catequistas, dedicou-se à organização da Rádio Assunção de Jales, na
construção da escola Vocacional e a montagem da Cúria Diocesana.
➢

A primeira Romaria Diocesana, foi iniciado no dia 18 de agosto de 1985, para

comemorar o aniversário da instalação da Diocese (jubilei de prata) e o dia da
padroeira, e também foi colocado na praça da catedral, o Cruzeiro de fundação da
cidade de Jales.
Dentre as tradições da Igreja Católica durante o ano duas grandes reuniões além
das de costume, são celebradas por esta religião, nas quais cooperam com a
manifestação turística no município, como a Romaria promovida no mês de agosto,
conta com aproximadamente 15.000 (quinze mil) fiéis, realizando uma caminhada de
aproximadamente três quilômetros e a celebração da missa, na praça da Catedral,
em preservação da memória histórica da cidade.
Figuras 079/080/081 - Romaria Diocesana em Jales/ Catedral Diocesana de Jales

Fonte: Edivaldo Mella Janasco, 2019 /

https://www.facebook.com/catedraljales

Fonte:
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➢ Escola Vocacional foi construída nos anos 1964/1965, inicialmente era destinada
como semi-internato para apoio de crianças, adolescentes e jovens, especialmente
filhos de agricultores que pretendessem estudar.
Outras finalidades da Diocese de Jales é a realização de grandes encontros e
eventos da própria Diocese, para uso das suas Paróquias, outros organismos
diocesanos e entidades de classe.
Na década de 1960 a região não contava com o benefício do asfalto e as estradas
existentes eram estradas municipais de “terra” que sofriam os revezes das chuvas
abundantes naquele tempo. Na época não contavam com o transporte escolar. Por
isto tinham na Escola Vocacional um ponto de apoio para sua permanência em Jales
para que pudessem estudar.
Na época alguns seminaristas também se hospedavam na Escola Vocacional em
razão da grande distância de suas casas e para facilitar seus deslocamentos até o
seminário em Brodowski, na Diocese de Ribeirão Preto (SP).
No início da década de 1970, com a grande melhoria da região, o internato foi
desativado e a Escola continuou a ser usada para reuniões, encontros e como
Centro de Formação da Diocese.
Além disso a Escola Vocacional tem sido utilizada para a realização de grandes
eventos do Município de Jales, de outros órgãos públicos locais, e de outras
entidades e outras religiões também têm usado para a realização de seus encontros.
Para atender diversos tipos de demanda, foi construído vários apartamentos para
acomodar os hospedes dos eventos. Ainda está passando por melhorias, já foram
construídos um amplo refeitório e um auditório para reuniões, com capacidade de
500 pessoas.
Figuras 082/083 - Vista externa / Vista interna (auditório) da Escola Vocacional

Fonte: Diocese de Jales
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Santuário Diocesano da Santíssima Trindade foi construído na virada do

milênio, no espaço da Escola Vocacional, de 2000-2003, por Dom Demétrio, Bispo
Diocesano. Este Santuário passou a ser referência para o fortalecimento da
Comunidade ao redor do local.
O projeto estrutural do Santuário é muito bonito com formas modernas e que traz a
espiritualidade. Na parte interna as pinturas são belos Painéis Litúrgicos.
Figuras 084/085 – Vista externa / Vista interna do Santuário da Santíssima Trindade

Fonte: Diocese de Jales

2.3.10.3. Primeira Igreja Batista de Jales
A igreja Batista foi fundada em 1966. O trabalho espiritual é conduzido por um corpo
ministerial de 12 membros, que acompanham e orientam os cerca de mil
frequentadores. Além da parte espiritual, além da parte de evangelizar, a Igreja
Batista também tem hoje a parte social, que é muito importante.
Esta é uma estrutura que está sendo construída, onde terá um templo de orações,
vários salões para atender diversas atividades, como exemplo “Chá das Amigas”,
palestras entre outras.
Figuras 085/086 – Construção do Templo / Vista interna da Primeira Igreja Batista

Fonte: Primeira Igreja Batista de Jales
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2.4. EDUCAÇÃO / INTERCÂMBIO / PESQUISA / TECNOLOGIA
2.4.1. Introdução
A educação em todas as fases (fundamental, médio, profissionalizante, técnico
superior) oferecidas no município de Jales, a carretam uma grande procura e
demanda por alunos locais e regionais seja na para formação, de nível técnico ou
superior, os quais buscam formação para a inserção no mercado de trabalho de
forma capacitada.
A movimentação dos alunos de outras cidades, se dá através de um fluxo constante
de entrada e saída, além de atrair momentaneamente os que optam em residir no
município de Jales, durante a semana para realizar as atividades estudantis,
exercendo assim, influência no comércio local.
2.4.2. Qualidade da Educação
2.4.2.1. Educação Fundamental / Médio
No município temos o Ensino Fundamental / Médio executado pelo poder público
municipal/estadual/privada, sempre com muita qualidade e com isso atrai alunos de
toda a região. O Município de Jales se destaca no ensino básico por obter a nota 7,2
(IDEB, 2015) e no ano 2017 a nota foi 7,8.
Tabela 05 – No município de Jales, o número de Escolas por modalidades
Modalidade de Ensino

Municipal

Estadual

Privada

Ensino Fundamental I

9

-

6

Ensino Fundamental II

-

7

4

Ensino Médio

-

7

4

Fonte: https://dejales.educacao.sp.gov.br / https://dejales.educacao.sp.gov.br/escolas-estaduais/

Em Jales o trabalho está sendo feito nas escolas municipais Jacira de Carvalho da
Silva e Professora Eljácia Moreira, sendo referência na região Sudeste do país.
O projeto Educação Que faz a Diferença, consiste em reconhecer e dar visibilidade
a redes de ensino que estão realizando um trabalho de destaque em todo o país,
bem como identificar e documentar as práticas de gestão e de acompanhamento
pedagógico e administrativo, para que possam servir de inspiração para outras redes
de ensino visando a concretização da política pública da educação com equidade e
qualidade.
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2.4.2.2. Cursos Técnicos / Profissionalizantes e Faculdades
➢

Escola Técnica Estadual "DR. José Luiz Viana Coutinho" - ETEC Jales

(Centro Paula Souza) - além de contar com a qualidade do ensino técnico, instituição
pública do Governo do Estado de São Paulo.
Foi instalada em 1989 com a missão de contribuir para um processo de
transformação e desenvolvimento da região, aproveitando e potencializando os
recursos e a vocação econômica local e regional, predominantemente agropecuária.
A qualificação de recursos humanos para o agronegócio local, regional e da parte do
Centro Oeste do pais, buscando o avanço tecnológico adaptado às peculiaridades
da pequena produção e da agricultura familiar norteiam o projeto de ensino técnico
que oferece os cursos técnicos: Administração, Administração – M-Tec/Novotec,
Administração – Novotec Hibrido (SEE), Agroecologia, Agropecuária, Agropecuária
Integrado ao Ensino Médio, Alimentos, Comercio, Contabilidade, Desenvolvimento
de Sistemas – AMS/P-Tec, Desenvolvimento de Sistemas – M-Tec/Novotec,
Desenvolvimento de Sistemas – Novotec Hibrido (SEE), Enfermagem, Finanças,
Informática para a Internet – NOVOTEC HÍBRIDO (SEE), Manutenção e Suporte em
Informática e Recursos Humanos.

Figuras 088/089 – AGRITEC em 2018 na ETEC/Vista de uma área irrigada na
ETEC

Fonte: http://www.etecjales.com.br/2018/

➢ Instituto Educacional Profissionalizante (IEP), da rede privado, em Jales, teve
o seu início de 1999, mas a partir de 2004, que foi ampliada a sua estrutura, e nos
dias atuais tem os Cursos Técnicos de Enfermagem, Edificações, Manutenção em
Mecânica, Informática, Segurança do Trabalhador, Eletrotécnica e Açúcar e Álcool;
os Cursos Profissionalizantes de Saúde, Inglês, Técnicas de Vendas, Gestão
Empresarial, Atendente de Farmácia, Cuidador de Idosos, Desenvolvimento de
Games, Designer Gráfico, Kids (Inglês e Informática).
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Faculdade de Tecnologia Professor José Camargo - FATEC Jales (Centro

Paula Souza), instituição pública do Governo do Estado de São Paulo. É uma
instituição que oferece cursos de nível superior em tecnologia em diversas as áreas,
na forma de tecnólogos, isto é, um profissional de nível superior, que é formado para
trabalhar com tecnologia dentro da área. Os cursos oferecidos são: Agronegócio,
Analise e Desenvolvimento de Sistemas, Gestão Empresarial, Sistemas para a
Internet e Gestão Empresarial – EAD.
Figuras 090/091 – Prédio / Divulgação - FATEC de Jales.

Fonte: Município de Jales. 2020

Fonte: https://www.facebook.com/fatecjales/photos/

➢ A Via Certa Educação Profissional - a rede de ensino profissionalizante, da
iniciativa privada, desenvolvida no modelo de franquia. A Via Certa Educação
Profissional representa uma excelente oportunidade para aqueles que querem
investir em um novo negócio na área da Educação Profissionalizante.
O Grupo Via Certa investe constantemente na formação de seus franqueados,
professores e demais colaboradores, por meio de treinamentos específicos, para
que eles possam entregar o que há de melhor ao aluno, garantindo seu sucesso no
mercado de trabalho.
➢ Universidade Aberta do Brasil (UAB) – Polo da Unidade de Jales/SP,
trouxe um nova expectativa e possibilidade da população a fazer uma universidade,
com vários cursos que normalmente não estão disponíveis na região. O Polo de
Jales oferece cursos, em parceria com as Universidade Federal de São Carlos
(UFSCAR), Universidade Tecnológica Federal do Paraná (UTFPR), Universidade
Virtual do Estado de São Paulo (UNIVESP), Universidade Federal de Alfenas
(UNIFAL) e Instituto Federal de Santa Catarina (IFSC) que se tornou referência em
termos de Educação a Distância pública e gratuita e com qualidade, quebrando o
mito de que educação a distância era sinônimo de curso “vago” sem qualidade.
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Figura 092 - Universidade Aberta do Brasil – Polo Jales

Fonte: https://www.facebook.com/polouabjales/photos/a.126863874558222/126863841224892

➢ UNIJALES – Centro Universitário de Jales - uma instituição privada, uma
das mais antigas da região e com grande respeitabilidade nas suas atividades, onde
ela se confunde com a cidade que ajudou e ajuda a se desenvolver.
A UNIJALES após cinquenta anos de serviços prestado a Jales, a região e a outros
estados, continua a prestar o serviço de educação a todos que buscam os seus
bancos. Todo esse sucesso deve se ao empreendedorismo do casal Ivoni /Oswaldo
Soler.

Figura 093 - UNIJALES (Prédio Central)

Fonte: Daniel Zílio, 2020.

➢ Faculdade Claretiano/Rede de Educação – Polo Jales (parceria com a
Diocese de Jales), são cursos a distância. São mais de 50 cursos de graduação nas
áreas de Educação, Saúde, Administração, Engenharia, Direito, Comunicação,
Religião e Tecnologia e com mais de 90 cursos de pós-graduação (especialização –
lato sensu) nessas mesmas áreas, além de diversos cursos de extensão.
O Claretiano é uma das primeiras instituições a oferecerem cursos a distância, além
da oferta de cursos presenciais e semipresenciais. O Claretiano – Rede de
Educação, que é mantido pela Congregação dos Missionários Claretianos.
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2.4.3. Entidades que Possibilita Diferentes Tipos de Intercambio
Nos dias atuais o conhecimento, a aprendizagem não é somente de maneira formal,
mas de diversas formas, e uma delas é o intercâmbio, que abre horizontes, para o
conhecer e o aprender, podendo fazer novas amizades, conhecer novas culturas,
estilos de vidas, rever valores, aprender sobre respeito mútuo entre as diferentes
nações do mundo. Há algumas décadas atrás, esse tipo de viagem era muito usado
por adolescentes por diferentes motivos. Atualmente, isso mudou, fazer intercâmbio
é parte dos planos de pessoas de várias faixas etárias.
Em Jales, há muitos anos tem ocorrido intercâmbios, inclusive recebendo pessoas,
especialmente jovens, através dos Clubes de Serviços e Escolas de Línguas.
Felizmente nos últimos anos várias Entidades têm proporcionado o intercâmbio entre
alunos, profissionais de diversas áreas, como a ETEC, FATEC, Diretoria de
Ensino, empresas privadas.
Temos o Programa Jovens Embaixadores é uma iniciativa de responsabilidade
social da Embaixada dos Estados Unidos no Brasil, em parceria com organizações
públicas e privadas. Entre as organizações públicas estão as Diretorias de Ensino
que divulgam o programa e realizam a seleção dos estudantes.
Na Faculdade de Tecnologia Professor José Camargo- Fatec Jales faz parte do
Programa de Mobilidade Acadêmica Internacional do Centro Paula Souza
(CPS), o que torna os professores e alunos a fazer intercambio, em diversos países
e diversas áreas.
A Escola Técnica de Jales também tem junto ao seu órgão responsável, programa
de intercâmbio.
Temos dois Clube de Serviços em Jales que prestou e presta grandes serviços ao
nosso município e a nossa população.
Eles foram os pioneiros em promover o intercâmbio de jovens de Jales para outros
países, como também trazendo os jovens de outros países para conviver e aprender
no nosso pais e em Jales.
O intercambio não só abre horizonte aos participam, mas a todos que estão
envoltos, este é o grande legado.
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2.4.4. Pesquisa Desenvolvida em Jales
➢ Estação Experimental de Viticultura Tropical – Polo Jales
A Embrapa Uva e Vinho tem a sua unidade central em Bento Gonçalves/RS. Para
atender a uma demanda do setor vitícola da região noroeste do Estado de São
Paulo, especificamente de Jales, a Embrapa criou, em 15 de abril de 1993, a atual
Estação Experimental de Viticultura Tropical (EVT), em Jales/SP. Para tanto foi
fundamental o apoio da Prefeitura Municipal de Jales, do Ministério da Agricultura,
Pecuária e Abastecimento, ao qual a Empresa é vinculada, da Associação dos
Viticultores da Região de Jales (AVIRJAL) e da Coordenadoria de Assistência
Técnica Integral (CATI-SP)/ Delegacia Agrícola de Jales.
A unidade tem 16 hectares, dos quais 7 são ocupados com parreirais. No prédio
administrativo, localizam-se o auditório, os laboratórios de Fitopatologia e Biometria
Vegetal e as salas de pesquisadores/apoio.
Na Estação é mantido o maior Banco Ativo de Germoplasma da videira no país, com
mais de 1.350 acessos caracterizados e avaliados agronomicamente. Eles são
utilizados para a criação de cultivares de videira para mesa, processamento e portaenxertos, todos com ampla adaptação climática e mais tolerantes às doenças
fúngicas. A EVT conta, ainda, com galpão de máquinas, Laboratório de
Gerenciamento de Resíduos do Campo (Gerecamp), casas de vegetação, estufins e
duas estações meteorológicas automáticas, sendo uma do Instituto Nacional de
Meteorologia (Inmet).
Figura 094 – Variedade desenvolvida em Jales/ Figura 095 - Vista externa da
Unidade

Fonte: Portal EMBRAPA
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2.4.5. Sistema Local de Inovação Tecnológica de Jales
O município de Jales está sempre na busca de inovações e pioneirismo, e isto é o
que está acontecendo com o projeto que está em desenvolvimento e trará diversas
propostas para o setor econômico de Tecnologia da Informação, na busca de
transformar nosso município em um polo de inovação e tecnologia regional.
Uma equipe envolvendo integrantes da Poder Legislativo, Poder Executivo e

a

sociedade civil tem trabalhado, desde o início de 2021, pensando na viabilidade
técnica para a implantação do Sistema Local de Inovação Tecnológica de Jales,
alinhando estratégias de gestão e projetos de incentivo para o setor de tecnologia,
com finalidade de atrair as empresas do setor digital, fortalecimento daquelas já
existentes, bem como incentivo às entidades educacionais com viés tecnológico,
como

ETEC,

FATEC,

UNIJALES,

EMBRAPA

além

da

incubação

de

empreendimentos do setor.
Nosso município tem como características principais o comércio varejista, a
agricultura familiar e o segmento da saúde, que são algumas de nossas marcas e o
setor de tecnologia da informação terá seu espaço reservado com esse projeto. A
intenção é implantar no município inicialmente um Polo Tecnológico, ou seja, uma
plataforma de negócios que irá influenciar diretamente na qualidade de vida dos
moradores, com avanços na economia e serviços públicos e privados de qualidade,
por meio da tecnologia, com a atração de investimentos no setor que mais cresceu
nos últimos anos e principalmente durante a pandemia. O objetivo é ter, nos
próximos anos, grandes empresas e startups já instalados e trabalhando seus
projetos aqui, inclusive com a instalação de espaços próprios para desenvolvimento
de empresas embrionárias, frutos de projetos de alunos das instituições de ensino
de Jales e região. Essa junção de pessoas dos poderes legislativo, executivo e da
sociedade civil, agilizou o processo com o estudo de leis, projeto de estudo e
adaptação futura de espaço físico e busca de parcerias junto ao governo estadual,
federal e com o setor privado, para atender de fato à população na geração de
empregos.
2.5. ATIVIDADES ESPORTIVAS EM JALES
A população de Jales sempre teve uma afinidade muito grande com o esporte, seja
ele amador, profissional ou de entretenimento.
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O Clube Atlético Jalesense (CAJ) foi criado no final da década de 50, e atuou por
mais de 60 anos participando de campeonatos da Federação Paulista de Futebol,
inclusive com estádio próprio, Estádio Roberto do Valle Rollemberg. Outro esporte
que teve destaque estadual e nacional foi o de basquete “Ipê-Banespa” na década
de 90, inclusive nomes da seleção jogaram no time de Jales, até os dias atuais a
população tem admiração por este esporte.
Os atrativos esportivos em Jales, são reconhecidos principalmente por contemplar
equipes de diversas modalidades, como por exemplo futebol (temos o Campo José
Devanir Rodrigues, os campos de várias entidades de classe com a AERJ,
Associação dos Funcionários Públicos Municipais entre outros), futebol de areia,
vôlei de areia, futsal, basquete, handebol, vôlei, judô, karatê, jogos de estratégia,
bocha, tênis de mesa, tênis, corrida, maratona, gateball, entre outros.
Existem várias equipes se destacam, futsal que é ligado a APAFUJ, equipe de
Basquete, Karatê, Handebol e Judô de Jales se despontam em suas habilidades,
sendo referência para a cidade.
Jales sedia diversos campeonatos amadores entre as cidades da região, por possuir
grandes complexos esportivos, como Campo e Ginásio de Esportes do Município
para as realizações de lazer, recreação e competições, para praticar modalidades
esportivas.

Figura 096 - Campo Devanir Alves de Lima (Campo da Fepasa)

Fonte: Jornal de Jales, 2019.

No município temos um Grupo de Motoqueiros – trilheiros, que praticam a
atividade como lazer e participam de encontros em Jales e em outras regiões.
Quando os eventos são realizados aqui, temos um grande grupo de motoqueiros de
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outras regiões participando nos nossos eventos, inclusive segundo organizadores do
último encontro, participaram aproximadamente 230 trilheiros.
O Skate é outro esporte que vem se destacando, inclusive realizando campeonatos
para divulgar e aprimorar o esporte entre os que tem interesse. Os organizadores
montaram pistas de skates com obstáculos de madeira para realização das provas e
manobras.
As competições são divididas em quatro categorias, a Categoria mirim mostrando
um skate básico, categoria feminina, categoria iniciante e a categoria amadora. Os
competidores mostraram que o esporte tem bastante potencial, principalmente agora
que o esporte, será olímpico.
Os campeonatos são promovidos por skatistas e familiares, além dos competidores
de Jales, participaram dos municípios como São Francisco, Palmeira d’Oeste, Santa
Fé do Sul, São João de Iracema, São José do Rio Preto, Mirassol, Fernandópolis,
Birigui, Dracena, Tupi Paulista, Andradina, Urupês, Pereira Barreto e também do
estado de Mato Grosso do Sul e Minas Gerais.
O Ciclismo também tem muitos adeptos no município, com isso temos várias
atividades formalizadas deste segmento.
O município de Jales sediou inúmeras vezes campeonatos, eventos estes que
atraem grande número de atletas de toda região, fortalecendo a economia local.

2.6. TURISMO RURAL NO MUNICÍPIO
O cenário rural vem se destacando por suas belezas naturais que são ricas na
região de Jales, o lazer nesse meio dá-se pelas inúmeras propriedades rurais que
possuem uma grande biodiversidade, como por exemplo, os inúmeros córregos e
matas presentes em toda extensão do município.
Uma área que devido ao seu grande potencial vem crescendo e se desenvolvendo é
a visitação de propriedades rurais com produção de frutas e derivados. Tal potencial
se dá pela presença de grande quantidade de pequenas propriedades rurais na
região e pela diversidade de produtos.
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Figuras 097/098/099 - Morangos / Parreira de Uva Fina

Fonte: Luiz Carlos Gonzaga

Outro ponto que torna as propriedades rurais um ponto turístico são as questões
ambientais, que também pode ser utilizado pela Educação, como ponto didático.
Temos uma propriedade que esta aproximadamente a 8 anos preservando e
recuperando a fauna, a flora, com várias espécies de árvores. Há mais de 300
espécies plantadas, identificadas, sendo que muitas foram compradas e outras
foram adquiridas pelo viveiro municipal de Jales-SP. Entre as plantas temos
variedades de Ipês (amarelo, vermelho, roxo), Pau Brasil, Aroeira, Amora Gigante,
Angico Roxo, Abricó de Macaco, Baobá (árvore milenar da África do Sul) e outras
espécies. Na propriedade existe uma mina/nascente preservada que deságua no
córrego do Veadão, mesmo no período de seca nunca veio a secar. Área de APP
(Área de Preservação Permanente) muito bem preservados.
Para incentivar o produtor rural a investir em ações que ajudem a preservar a água,
a Agência Nacional de Águas (ANA) criou o Programa Produtor de Água. O
Programa usa o conceito de Pagamento por Serviços Ambientais (PSA), que
estimula os produtores a investirem no cuidado do trato com as águas, recebendo
apoio técnico e financeiro para implementação de práticas conservacionistas. Assim,
além do ganho econômico da sua produção, o produtor também melhora a
quantidade e a qualidade da água da região, beneficiando a todos.
A propriedade se enquadra como Produtor de Água, mas não recebemos nada
desse programa, quem sabe no futuro podemos fazer parte.
Por fim, a propriedade tem como prioridade preservar o meio ambiente e no futuro
fazer parte de alguma Rota de Turismo Rural ou fazer parte de Turismo Pedagógico,
Educação Ambiental fazendo parcerias com Escolas (Públicas/Particulares), FATEC,
ETEC, Faculdades com o intuito de mostrar na prática a importância de preservar a
Natureza.
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Figuras 100/101 - Propriedade Rural - Estância Água Santa - José Buso Filho.

Fonte: Sandra Gigante, 2021

O Turismo Rural em Jales teve as suas atividades turísticas rurais com palestras,
capacitações, visitações a propriedades rurais e rotas turísticas propostas, isto
ocorreu no final da década 90.
No ano de 2020 ocorreu uma nova capacitação aos produtores rurais para preparar
a propriedade e receber os turistas. Todo este processo está evoluindo para a
formatação de uma Rota Turística Rural, com diversos atrativos, como exemplo: as
questões ambientais, colheita e degustação de frutas/olerícolas, pesque e paga,
lazer, caminhadas, refeições e outras.
Após a retomada das atividades, a Prefeitura Municipal através da Secretaria de
Desenvolvimento Econômico e Turismo e os demais parceiros e os produtores rurais
estarão iniciando as atividades turísticas rural planejada.
O grande destaque regional é a Serrinha de Jales, pois quem chega a Jales, vindo
de São José do Rio Preto pela rodovia Euclides da Cunha, se depara com paisagem
ímpar e surpreendente: uma serrinha ao fundo, graciosa, com várias torres de
comunicação em seu ponto mais alto, emoldurando a oeste um grande vale, que se
estende pelo Córrego do Café, com a cidade a seus pés. Ela é também um
importante divisor de águas das Bacias dos Rios São José dos Dourados e Grande.
Esta serrinha é uma geografia rara no interior do Planalto Ocidental, caracterizado
pela monotonia das suas formas onduladas. O acesso a ela se dá pela antiga
estrada que liga Jales a Urânia, popularmente conhecida como “Subida Preta”, em
virtude da dificuldade que havia em se transpor a sua parte mais íngreme. Relatos
de antigos moradores dão conta de que motoristas desavisados acabavam atolando
seus veículos na época das chuvas, e ali pernoitando. Hoje este caminho, asfaltado
até certa altura, recebe a denominação oficial de Rua Suécia. Logo após as torres, a
Subida Preta se liga à antiga estrada boiadeiro.
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Após a fundação da cidade, em 1941, durante anos, a Subida Preta foi pouco
habitada e explorada devido ao acesso difícil, terreno rochoso e em declive. Os
pioneiros davam preferência aos solos férteis e à água fácil, às terras abundantes e
aos incentivos oferecidos pelo fundador Euphly Jales, no entorno do núcleo inicial do
povoado, no fundo do vale.
Figuras 102/103 - Subida Preta em Jales – Vista da cidade.

Fonte: Município de Jales, 2017.

A Subida Preta mudou muito em se tratando de infraestrutura. Hoje tem asfalto em
certa extensão, estrada de terra bem conservada, água tratada pela SABESP,
energia, iluminação pública, coleta de resíduos orgânicos e até dos recicláveis. E um
diferencial importante, apesar do avanço do perímetro urbano, ela não perdeu o
charme e a beleza. Reservas de mata original, com seus jatobás, aroeiras, ipês,
mantêm o ar com frescor e as temperaturas amenas, além de uma fauna rica, com
tamanduás, veados campeiros, tatus, cotias, macacos saguis, pregos, bugios e
dezenas de espécies de pássaros, como sanhaço caboclo, gralha, alma de gato,
pintassilgo, entre tantos. Estas reservas têm potencial para serem transformadas em
parques.
Com este cenário natural, seus caminhos se transformaram nas trilhas preferidas
dos que praticam caminhadas, mountain bike, moto cross, buggy e as cavalgadas de
finais de semana.
A geografia diferenciada da Subida Preta permite que durante o dia fiquemos
extasiados com os incontáveis tons de verde que cobrem o vale da bacia do Rio São
José dos Dourados, e à noite, à olho nu, que nos encantemos com as luzes de
cidades que distam até cerca de cem quilômetros, como General Salgado,
Auriflama, Guzolândia e outras a serem identificadas.
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Esta vista deslumbrante, que a serrinha proporciona aos seus moradores, sem
similar na região noroeste, atrai visitantes maravilhados, como casais de noivos que
lá vão tirar fotografias para embelezar seus álbuns de recordações.
No município temos algumas propriedades que recebem pessoas para a visita e a
comercialização dos seus produtos, mas no momento não estão organizados, isto
está sendo retomado, inclusive com capacitação e apoio da Prefeitura Municipal e
também com os diversos parceiros.
A Estrada da Uva é o meio de comunicação/transporte dos moradores de Bairro da
Jataí, lado de Jales, bairro este, cortado pelo Córrego Jatai, que é a divisa do
município de Jales e Urania. A estrada tem o seu início na Rodovia Euclides da
Cunha (lado Norte) e o termino na Rodovia Jarbas de Moraes (lado Sul), ela é
asfaltada devida a sua importância para os moradores, os visitantes e para melhorar
as estruturas para o Turismo Rural.
O Bairro do Jatai é o berço da uva fina em Jales e região. As duas famílias pioneiras
no cultivo da uva, são os Nagata e Nishimoto que tem ainda as suas propriedades
no bairro e a Estrada da Uva corta as suas propriedades. Este bairro é muito
importante na busca de novas atividades agropecuárias, seja na diversificação e nas
tecnologias agro.
Neste bairro, além das produções agropecuárias em pequenas propriedades, temos
também artesanato, um viveiro de mudas de alta tecnologia que será apresentado a
frente.
Figuras 104/105 – Vista da Estrada da Uva (locais distintos)

Fonte: https://www.google.com.br/search?q=Estrada+da+Uva+Jales+foto?&biw/ Sergio Y. Nishimoto

2.7. ATIVIDADES ECONÔMICAS LIGADOS AO TURISMO
2.7.1. Agricultura e Pecuária
Uma das características significativas da cidade é o desenvolvimento agrícola, e que
ainda se desponta como marca dessa região, a produção de frutas como uva de
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mesa e laranja são as principais comercializadas em âmbitos regional, estadual,
nacional e internacional pelas vastas variedades do produto.
A agropecuária é uma das principais atividades econômica de Jales e região. Tudo
isto é possível porque aos produtores são dinâmicos, buscam tecnologias e novas
oportunidades.
O município tem outra característica importante que é agricultura familiar, pois são
pequenas propriedades e isto favorece a diversificação agrícola, o que possibilita
obter diferentes tipos de produtos, girar recursos financeiros e o emprego da mão de
obra o ano todo.
Nas pequenas propriedades, torna-se viável a exploração de hortifrúti, que além de
proporcionar o retorno maior em pequenas áreas é muito atraente o seu plantio, os
tratos culturais, produção e colheita.
Tudo isso fez com que Jales, de grande produtor de café, de pequenas
propriedades, para torna-se conhecida como a grande produtora de “uvas finas” em
período de entressafra no pais.
➢ Comercialização de hortifruti
Diversos produtores de hortaliças, verduras, legumes, frutas, produtos de fabricação
artesanal, entre outros, são atraídos por essa região pela facilidade da exposição e
venda direto ao consumidor, através da principal feira da cidade, chamada de
Comboio, que ocorre todas as segundas e quartas-feiras no período noturno e aos
sábados no período da manhã, oferecendo a comercialização de produtos
agropecuários e atrativos gastronômicos, os quais são responsáveis pelo fluxo de
consumidores no local.
O Comboio, além de atender a população no varejo, o Comboio é um ponto de
atacado, na madrugada de sábado, para atender pequenos comerciantes de Jales e
região, inclusive mercados maiores de municípios do Mato Grosso do Sul (Aparecida
do Taboado, Paranaíba, Cassilândia) e Minas Gerais (Iturama, Carneirinho)

59
Município de Jales – Estado de São Paulo
www.jales.sp.gov.br | www.imprensaoficialmunicipal.com.br/jales
Diário Oficial assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2, de 2001, garantindo autenticidade, validade jurídica e integridade.

DIÁRIO OFICIAL
MUNICÍPIO DE JALES

Conforme Lei Municipal nº 4.663, de 12 de julho de 2017

Quarta-feira, 27 de outubro de 2021

Ano V | Edição nº 962

Página 71 de 153

Figuras 106/107 - Comboio de Jales – Parte Externa e Parte Interna

Fonte: Jornal de Jales, 2019

Dentre as variedades da comercialização agrícola, os produtos de cultivo orgânico
vêm ampliando sua exposição para os consumidores através da Feira de Alimentos
Orgânicos de Jales.
Esta feira não envolve somente a venda dos produtos, mas também atua por meio
de palestras e informações sobre o consumo destes alimentos e seus benefícios
para a saúde.
A produção de uvas da região se destaca cada vez mais na comercialização
estadual, nacional e internacional. O principal fator é a qualidade do produto. Tal
característica atraiu a atenção do Senador do Parlamento Italiano, o Sr. Fausto
Longo, que através de uma visita a Jales expôs o grande interesse nas atividades
econômicas deste ramo, tendo em vista o enorme potencial da região na produção
de uva. Na oportunidade, o Senador destacou a importância de agregar valor ao
produto, tendo em vista as diversas maneiras de industrialização da fruta.
Figura 108 - Feira de Alimentos Orgânicos de Jales

Fonte: Município de Jales, 2019.

Hoje, além da venda dos produtos in natura, há produtos processados, e como
também bebidas artesanais como vinhos, sucos e cachaças que ampliam a variação
do mercado agrícola.
No município de Jales temos mais Feiras Livre que são administradas pela
Prefeitura Municipal através da Secretaria Municipal de Agricultura, Pecuária,
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Abastecimento e Meio Ambiente. Nestas Feiras são poucos feirantes (produtores,
comerciantes) mas atende a população que está próximo aos locais. Uma delas é
realizada na terça feira no período matinal, na Avenida Maria Jales, e a outra é
realizada em uma rua, próxima ao terminal Rodoviária, na quinta-feira no período da
manhã.
Há uma Feira do Produtor que é administrada da parceria do Sindicato Rural/
FAESP/ SENAR e Prefeitura Municipal, sendo realizada da área verde anexa ao
Terminal Rodoviário (conhecida a Feira da Rodoviária), na segunda feira a partir das
16 hs. Tem como objetivo criar mais uma opção de renda ao produtor rural, bem
como propiciar venda direta aos consumidores dos produtos agropecuários
produzidos nas propriedades rurais, valorizando com isto o trabalho rural e a
produção agrícola, bem como permitir a troca de experiência no segmento. Nesta
Feira somente produtores rurais podem comercializar os produtos, inclusive eles
passaram por cursos de capacitação tanto da área técnica, como a de
comercialização.
Figuras 109/110 – Vista da Feira do Produtor ou da Rodoviária

Fonte: Sindicato Rural de Jales

➢ Comercialização de produtos de Agro tecnologia
A região, em especial Jales, sempre teve viveiros com boas tecnologias para
atender os produtores rurais na quantidade e qualidade. Nos anos 70 a 90 eram
mudas de café, inclusive o café enxertado, seringueira e citrus (laranja e limões).
No final dos anos 80 até os anos 2010, os viveiros buscaram uma diversificação de
mudas de frutíferas e algumas espécies nativas e exóticas.
No início do novo século, houve demanda de outro tipo de viveiro, de plantas
oleícolas, que passou a ser importante para o cenário regional.
O empreendorismo sempre esteve presente em Jales e na região e foi o que
aconteceu o jovem Leandro da Silva, proprietário do VIVEIRO AGROMUDAS.
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Como atendente de uma revenda de sementes de hortaliças, visualizou a dificuldade
dos produtores rurais na formação mudas. Buscou o conhecimento para orientar os
mesmos.

Com

esta

capacitação

verificou

que

seria

necessário

um

local

especializado, como por exemplo, estufas que pudessem promover um local
totalmente fechado, sem muita ventilação, com clima diferente da temperatura
ambiente. Para os produtores era inviável ter a própria estufa, pelo custo e
especialização.
Em 2003 nasce o Viveiro Agromudas, comercio de Mudas e Sementes, situada na
Estrada da Uva, Sitio Boa Vista, Córrego Barra Bonita, Município de Jales/SP.
Com o passar dos anos foram se capacitando, inclusive contratações de
profissionais, e uma equipe de consultoria que organizou setores como financeiro,
vendas, serviços em gerais, e também houve melhoramento na infraestrutura, com
estufas, maquinas e equipamentos mais modernas.
Hoje o Viveiro Agromudas é referência neste tipo de empreendimento, isto deve-se a
mão de obra especializada, maquinários para a produção de mudas, caminhões que
transportam as mudas até o cliente, atendendo toda a região de Jales, São José do
Rio Preto, Iturama (MG) e algumas regiões do Mato Grosso, como Aparecida do
Taboado, Paranaíba, Cassilândia, Três Alagoas, Ilha Solteira e Campo Grande.
Figuras 111/112/113 – Vista externa das estufas/Vista de canteiros/mudas
individuais

:
Fonte: Vivero Agromudas

➢ O Pesque Pague é uma modalidade de pesca que se pratica como um
esporte/hobby/lazer que é muito realizada por famílias, mas também pode ser
utilizada por diferentes tipos de público, principalmente se estiver um restaurante
para servir petisco e refeições.
Nos dias atuais os pesqueiros em Jales, usam mais a modalidade pesque e solta, o
que atrai muitas famílias principalmente na primavera, verão e outono.
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No caso de Jales denominamos de Pesqueiro para esta modalidade, apesar todos
podem ser pesque pague e são: Pesque e pague & CIA; Pesqueiro da Família (está
localizado na área urbana de Jales); Pesqueiro e Restaurante Colina; Pesqueiro
Ranchão.
Figuras 114A/ 114B - Vista geral dos Pesqueiros Colina / Da Família

Fonte: https://pt.foursquare.com/v/pesqueiro-colina/
Fonte: https://www.area17.com.br/empresa/pesca-esportiva/jales/pesqueiro-da-familia-jales-

➢ Leilões de Animais – Uma das atividades que atrai muitas pessoas do
segmento pecuário, é a comercialização de animais vivos, através de Leilões. Em
Jales temos a “ BX LEILÕES”, que atua neste segmento, atraindo pessoas da Região, como
também produtores dos Estados de Minas Gerais, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso e Goiás.
A empresa tem as suas atividades são realizadas todas segundas feiras.
Figuras 115A /115B/ 115C – Vista parcial do “ BX LEILÕES”

Fonte: “ BX LEILÕES”
➢ O setor agropecuário tem necessidade de diversas Entidades, para que o
setor tornar competitivo e responsável. Em Jales tem várias Sedes de Importantes
Órgãos de Fiscalização, Extensão Rural e Assessoria, Pesquisa, Tecnologia,
Educação, como por exemplo o Secretaria de Agricultura do Estado de São Paulo
(SAA)

através

do

Escritório

de

Desenvolvimento

Rural

de

Jales

(CATI

Regional)/Escritório de Defesa Agropecuária de Jales (EDA), Departamento de
Aguas e Energia Elétrica (DAEE), Companhia Ambiental do Estado de São Paulo
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(CETESB), Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (EMBRAPA)/Unidade de
Jales, Faculdade de Tecnologia de São Paulo (FATEC)/Unidade de Jales, Escola
Técnica Estadual (ETEC)/Unidade de Jales entre outros, que são responsáveis por
diversos municípios da região. Assim, existe uma grande busca dos serviços
oferecidos aos produtores e proprietários rurais e a qualidade dos produtos
agropecuários.
2.7.2. Comércio, Indústria e Prestação de Serviços
O comércio em Jales movimenta uma enorme variedade de produtos, e é
responsável por grande parte da economia local. Possui diversas áreas de atuações,
como por exemplos alimentação, calçados, vestuários, cosméticos, eletrônicos,
confecções, móveis, medicamentos, agropecuários, entre outros.
Existem dois motivos que dão destaque ao comércio do município, entre eles
podemos citar o motivo de ser centro de região, e o outro é a competitividade
existente. Isso faz com que a população de inúmeros municípios da região e até
mesmo de outros estados busque o comércio Jalesense.
Na área de indústria o município conta com 3 (três) grandes distritos industriais, os
quais possibilitam grande geração de empregos e renda, com várias industrias a
nível estadual e nacional.
Outra área que gera grande quantidade de empregos e aumenta as divisas para o
município é a prestação de serviços. Essa possibilita a absorção dos profissionais
dos inúmeros ramos presentes na região. Existe uma gama muito grande de
empresas de prestações de serviços, em diferentes áreas, como da educação,
saúde, higiene pessoal, alimentação, agropecuária, tecnologias entre outras. Tudo
isto é possível pelo empreendorismo das pessoas, como também pelo ponto
estratégico que Jales se encontra, dentro do Estado de São Paulo, como também
com os estados vizinhos Minas Gerais, Mato grosso do Sul, Goiás e as vezes Mato
Grosso.
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Figuras 116/117/118 – Sede da Associação Comercial e Industrial de Jales/ Vista da
principal rua do comercio.

Fonte: Associação Comercial e Industrial de Jales - ACIJ.

O município conta com o amparo da ACIJ – Associação Comercial e Industrial de
Jales, que desenvolve políticas de capacitação, assessoramento e principalmente
apoio aos empresários e microempreendedores locais. A sede da ACIJ conta ainda
com as instalações do Posto de Atendimento ao Empreendedor do SEBRAE, do
Banco do Povo Paulista e do Escritório Regional da JUCESP – Junta Comercial do
Estado de São Paulo. Isto faz com os empreendedores locais possam buscar todo
tipo de apoio necessário ao desenvolvimento do seu negócio. Desta forma, a
estrutura e política municipal oferece ferramentas para o desenvolvimento
econômico regional.
2.8. SAUDE COMO TURISMO RECEPTIVO E APOIO
O Município de Jales vem se tornando a cada dia que se passa uma grande
referência na área da saúde, possui diversas estruturas de atendimentos, como por
exemplo hospital geral e especializado, ambulatório médico de especialidades,
centro de especialidades odontológicas, unidade de pronto atendimento, e inúmeras
clínicas e laboratórios.
2.8.1. Unidades de Saúde Local/Regional/Estadual/Nacional
➢ Santa Casa de Misericórdia de Jales
Fundada em novembro de 1958, a Santa Casa de Jales é o único hospital geral da
cidade, sendo referência para 16 municípios regulado pela DRS-XV de São José do
Rio Preto. Atende uma população de mais de 110 mil habitantes, recebendo também
pacientes de outros Estados.

65
Município de Jales – Estado de São Paulo
www.jales.sp.gov.br | www.imprensaoficialmunicipal.com.br/jales
Diário Oficial assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2, de 2001, garantindo autenticidade, validade jurídica e integridade.

DIÁRIO OFICIAL
MUNICÍPIO DE JALES

Conforme Lei Municipal nº 4.663, de 12 de julho de 2017

Quarta-feira, 27 de outubro de 2021

Ano V | Edição nº 962

Página 77 de 153

Figura 119 - Santa Casa de Misericórdia de Jales.

Fonte: Município Jales 2020.

A Santa Casa é uma instituição sem fins lucrativos que depende do Sistema Único
de Saúde – SUS, bem como dos recursos estaduais, federais, das campanhas e
eventos promovidos pelo setor de Captação de Recursos.
➢ Hospital do Amor de Barretos - Unidade III Jales
A unidade de Jales do Hospital de Câncer de Barretos foi inaugurada em junho de
2010. O prédio construído a 250 km de Barretos para poder ampliar a prestação de
serviço assistencial e facilitar o acesso ao tratamento para os pacientes que residem
em locais mais próximos de Jales, tendo atualmente uma média de 1.000
atendimentos/dia, 100% via SUS.
Os pacientes advêm de cerca 550 cidades distribuídas entre 18 estados, como o de
São Paulo, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Goiás, Minas Gerais, entre outros e o
Distrito Federal. Mantendo os mesmos padrões de qualidade presentes na unidade
de Barretos, o Hospital possui atendimento ambulatorial, oncologia clínica,
radioterapia, diagnóstico por imagem, centros cirúrgicos, endoscopia, colonoscopia e
exames laboratoriais, além de contar com unidades de internação e um centro de
terapia intensiva.
Figura 120/121 - Hospital de Câncer de Barretos – Unidade 3 - Jales – Fundação
Pio XII/ Coral dos Funcionários do Hospital do Amor.
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Fonte: Município Jales.

O HC de Jales, presta mais um serviço que é a coleta de sangue na cidade,
realizada no Hemocentro, as segundas-feiras.
Atualmente, a unidade possui uma estrutura de cerca de 14.000 m² distribuídos em
quatro pavilhões.
➢ Ambulatório Médico de Especialidades (AME)
Em Jales, está localizado nas antigas dependências do Posto de Saúde Municipal
Central, a edificação passou por grandes reformas se adequando para atender e
realizar os novos procedimentos.
O AME de Jales iniciou suas atividades em outubro de 2009, com o objetivo de
oferecer tratamento ambulatorial especializado para uma região de 17 municípios, o
que corresponde a aproximadamente 103 mil habitantes.
Os principais serviços prestados são: consultas médicas especializadas, consultas
não-médicas especializadas, exames ambulatoriais e pequenas cirurgias.
Figura 122/123 - Sede do AME de Jales.

Fonte: Município Jales, 2012.

Este é um projeto do Governo do Estado de São Paulo com a Secretaria Estadual de
Saúde e está sob a gestão da Organização Social de Saúde – Santa Casa de
Votuporanga, em que todos os atendimentos oferecidos no ambulatório são pelo
SUS. A unidade de Jales é destaque, pois tem 99,50% de aprovação nas prestações
de atendimento e serviço.
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2.8.2. Unidades de Saúde Local/Regional
➢ Unidade de Perícias Médicas da Secretaria da Educação (UPM)
A Unidade Pericial de Jales atende mais de 2.500 funcionários da Secretaria
Estadual de Educação, desde uma simples licença médica, até uma perícia para
readaptação ou aposentadoria.
➢

Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU)

A unidade do SAMU de Jales tem 1 Unidade de Serviço Avançado (U.S.A), 02
Unidades de Serviço Básico (U.S.B), por mês, são mais de 700 atendimentos feitos
pelas viaturas de Jales, além das bases descentralizadas de Palmeira d’Oeste,
Aparecida d’Oeste, Santa Albertina e Santa Fé do Sul, que juntas atendem 22
municípios que abrangem a região.
➢ A Unidade de Pronto Atendimento (UPA)
Para melhor atender a população, a UPA – Dr. Satoru Yamada foi construída para
realizar os atendimentos executados no antigo Pronto Socorro do Município de
Jales.
A Prefeitura de Jales juntamente com o Consórcio Público Intermunicipal de Saúde
da Região de Jales - CONSIRJ, deram início aos atendimentos da UPA, os quais
abrangem todos os 16 municípios consorciados.
A UPA foi construída com recursos oriundos do Ministério da Saúde, do Município de
Jales e também do CONSIRJ.
Figura 124 – Prédio da UPA de Jales.

Fonte: Jornal de Jales, 2017.
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2.8.3. Unidades de Saúde Local
➢ Núcleo Central de Atendimento (Postão) - São 3 consultórios, 2
consultórios/ acolhimento, consultórios odontológicos, recepção, sala de inalação,
sala de atividades coletivas, sala de observação/procedimentos/coleta, sala de
vacinas, depósito de resíduos contaminados, expurgo, sala de estéril, administração
e gerência, sala de curativos, com toda infraestrutura adequada de atendimento a
todos os cidadãos.
Figura 125 - Núcleo Central de Saúde

Fonte: A Voz das Cidades, 2021.

➢ Equipe de Saúde da Família (ESF’s) - Jales conta com 9 (nove) equipes,
distribuídas pelos diversos pontos do município em um total de 12 bairros.
2.8.4. Entidade de Apoio a Saúde
➢ Associação de Voluntários de Combate ao Câncer (AVCC)
A Associação de Voluntários de Combate ao Câncer – Região de Jales foi fundada
em meados de 2005. Os primeiros trabalhos foram iniciados com um grupo de
voluntários realizando visitas domiciliares a portadores da doença.
Aos poucos algumas voluntárias, também portadoras, passaram a se dedicar ao
artesanato, como forma de terapia. Em abril de 2005, esse grupo teve a
oportunidade de fazer a sua primeira participação, como grupo organizado, na Feira
Agropecuária, Comercial, Industrial e Pecuária de Jales – FACIP, com um Bazar de
Artesanatos.
Também passaram a realizar eventos culturais como a Festa das Nações, que foi
um grande evento cultural na cidade, que aglomerava um número significativo de
famílias de Jales e região. A partir daí, iniciou-se a divulgação da AVCC – Região de
Jales, junto à população, ampliando, dessa forma, o conhecimento do trabalho da
entidade junto aos portadores e familiares.
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Diante dessa realidade o grupo envolvido, hoje enquanto pessoa jurídica, participa
nos espaços políticos e assistenciais do município na construção de ações e defesa
dos direitos dos portadores de câncer.
Figura 126 – Sede da AVCC de Jales.

Fonte: Jornal de Jales, 2015.

2.9. ENTIDADES DE APOIO SOCIAL E DE VULNERABILIDADES
➢ A unidade da Defensoria Pública da União (DPU), em Jales, é a primeira
das regiões Central, Oeste e Noroeste do Estado de São Paulo. A Defensoria é
instituição essencial à função jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe a orientação
jurídica, promoção dos direitos humanos e a defesa dos direitos individuais e
coletivos dos necessitados, perante o Poder Judiciário da União (a Justiça Federal, a
Justiça Eleitoral, a Justiça do Trabalho e a Justiça Militar).
Os Defensores atuam em diversas áreas, tanto na esfera coletiva, quanto na
individual. Além de ações civis públicas (ACPs) em prol dos direitos humanos,
portadores de necessidades especiais, indígenas, quilombolas, comunidades
tradicionais e consumidores, podendo atuar nas áreas penal (crimes contra o
sistema financeiro, crimes contra a ordem tributária, crimes contra a administração
pública, tráfico internacional de drogas, júri federal, entre outros), tributária,
seguridade social (assistência social, previdência e saúde), trabalhista, internacional
e muitas outras.
➢ Serviço de Proteção e Atendimento Integral às Famílias (PAIF), ofertado
no Centro de Referência à Assistência Social de Jales (CRAS)
No Centro de Referência da Assistência Social (CRAS), o Serviço de Proteção e
Atendimento

Integral à Família (PAIF)

tem

como

objetivo

apoiar

as famílias,

prevenindo a ruptura de laços, promovendo o acesso a direitos e contribuindo para a
melhoria da qualidade de vida. Com o objetivo de fortalecer as relações familiares /
70
Município de Jales – Estado de São Paulo
www.jales.sp.gov.br | www.imprensaoficialmunicipal.com.br/jales
Diário Oficial assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2, de 2001, garantindo autenticidade, validade jurídica e integridade.

DIÁRIO OFICIAL
MUNICÍPIO DE JALES

Conforme Lei Municipal nº 4.663, de 12 de julho de 2017

Quarta-feira, 27 de outubro de 2021

Página 82 de 153

Ano V | Edição nº 962

sociais e promover a troca de experiências entre os participantes, proporcionando,
dessa forma um melhor convívio, o Serviço de Convivência e Fortalecimento de
Vínculos (SCFV), um serviço exclusivo do CRAS é ofertado por meio do Serviço de
Proteção e Atendimento Integral às Famílias e do Serviço de Proteção e
Atendimento Especializado às Famílias e Indivíduos (PAEFI), todas as semanas, em
Jales.
Atualmente o Centro de Referência de Assistência Social atende grupos de idosos e
jovens entre 15 e 17 anos no SCFV. São mais de 60 idosos e 40 adolescentes
participando do projeto que acontece no CRAS e também no Lar dos Velhinhos São
Vicente de Paulo. O serviço é oferecido duas vezes por semana com a orientadora
social, e nas oficinas de artesanato, grafite e taekwondo.
➢ No Espaço

Cidadania,

Cultura

e

Arte

–

ECCART,

o

Ponto

de

Cultura Escola Livre de Teatro, e tem como fundamento quatro preocupações
básicas, que são: Ênfase na formação do ator, Popularização do teatro, Atendimento
às necessidades profissionais nas mais diversas áreas que o teatro possa contribuir
e Interferência do artista no meio social.
O teatro é para a população e só pode ser com a população, utilizando o lúdico
como instrumento que ensina, educa, transforma.
O Ponto de Cultura Escola Livre de Teatro é composto pelos Núcleos de
administração, de Formação, de Produção e Difusão Cultural, de Pesquisa, de
Dramaturgia e de Patrimônio e Memória.
Pelo exposto, podemos verificar que Jales tem diversas atividades culturais, sendo
que muitos artistas são altamente capacitados, vivem de suas diferentes atividades.
Portanto em tempo de pandemia, artistas e representantes de espaços culturais da
cidade foram contemplados com o auxílio emergencial, viabilizado pela Lei Aldir
Blanc.
Sete espaços culturais e dezessete artistas de Jales foram contemplados com os
recursos.
A Escola Livre de Teatro tem apresentado várias peças, produzidas pelo Núcleo de
Formação, mas uma das peças tem se destacado, “Somos Todos José” é um
monologo, foi escrita e apresentada por Manoel Mattos, um cidadão de Jales. Esta
peça foi apresentada em quase todos os estados brasileiros, e o sucesso deve-se ao
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fato que retrata a vida simples do homem do campo, mas com uma grande
sensibilidade.
Figuras 127/128/129 – Monologo “Somos Todos José”/ “Meu quarto, minha
inocência”/ Teatro na Praça.

Fonte: Site da Prefeitura Municipal de Jales

2.10. COMUNICAÇÃO/ IMPRENSA
2.10.1. Comunicação em Jales
➢ Telefonia
A comunicação sempre foi uma preocupação com as lideranças do município. Na
telefonia, Jales e a região tinha uma operadora particular a TELEOESP
(Telecomunicações do Oeste Paulista AS), de um empreendedor jalesense, que
permaneceu até o fim da década 80. Tivemos a Telecomunicações de São Paulo
(TELESP) até 1998, quando esta empresa foi privatizada e vendida para a
Telefônica, sendo que em 2012 a empresa adotou a marca Vivo para suas
operações de telefonia fixa.
Em Jales, todas as operadoras de telefonia móvel de maior repercussão, estão
presentes no município, isto dá visibilidade a todos os segmentos do município,
como a agricultura, comercio, educação, serviços entre outros.
➢ Internet
No início do século XXI, a internet era primordial para o desenvolvimento sustentável
de qualquer segmento. Com o advento da pandemia tornou se fundamental a sua
utilização. Com o isolamento social, as pessoas têm necessidade se sentir mais
conectados para poder trabalhar em remoto, manter os filhos entretidos e nas
diferentes

modalidades

de

educação,

prestação

de

serviços

das

famílias,

acompanhar as notícias no Brasil/no mundo e outras. Dentro desse cenário, as
operadoras de telecomunicações, principalmente a internet, é de grande importância
para as questões familiares, econômicas, sociais e ambientais. Em Jales as grandes
operadoras estão presentes, com um grau de satisfação bom. Além disso, temos
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rede de internet de Jales, como Internet Planet Net Jales, Melfinet Internet Fibra
entre outras.
O município de Jales faz parte do Programa Cidades Digitais, programa do
Governo Federal, que oferece acesso gratuito de internet em pontos como as Praças
João Mariano de Freitas e Euphly Jalles, no Comboio, na Biblioteca Municipal e no
Terminal Rodoviário, além de acesso interno em cerca de 30 prédios públicos da
Prefeitura, com a instalação de aproximadamente 21 quilômetros de fibra ótica.
2.10.2. Imprensa de Jales
➢ Imprensa Escrita (formal e/ou digital)
O Jornal impresso, de todos os veículos de comunicação, é o que exerce maior
fascínio, embora não tenha a velocidade, instantaneidade e penetrabilidade dos
meios eletrônicos, como a televisão, o rádio, a internet, mas por outro lado passa
confiabilidade de suas matérias.
Em Jales, temos os jornais que são “Jornal de Jales”, “A Tribuna”, “Folha Regional”,
“Folha do Noroeste” e a Revista Interativa.
➢ Impressa Falada
O Radio é um dos meios de comunicação mais abrangente, antigo e muito popular
no Brasil. E ele continua importante até os dias de hoje, mesmo com o crescimento
das mídias digitais. Um dos principais atrativos do rádio é a facilidade de acesso,
pode ser no aparelho, no celular, no carro ou até na internet, é possível estar sempre
informado e aproveitar novidades também no mundo da música.
A grande maioria população, consideram positiva a transmissão de notícias do rádio,
por ser fácil de entender, e as informações são confiáveis.
Temos em Jales as rádios - Radio Antena 102 FM – 102,3 MHz (uma das mais
antigas de Jales e da região), Radio Regional FM – 103,5 MHz e Radio Assunção
FM – 89,3 MHz (pertence a Diocese de Jales), Radio Nativa FM – 93,4 MHz, Rádio
Moriah FM – 105,9 MHz (Comunitária), Rádio CBN FM - 99,3 MHz e Radio Band FM
– 96,7 MHz.
2.11. PATRIMONIO A SER RECUPERADO

2.11.1. Estação Ferroviária
A Estrada de Ferro de Araraquara (EFA) foi fundada em 1896, foi esta ferrovia que
alavancou o progresso do “sertão” paulista ou a Região Noroeste do Estado de São
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Paulo, sendo que em 1941 começou a avançar mais rapidamente, chegando em
Jales em 1951 e no ponto final que é no rio Paraná. A grande maioria do transporte
de passageiros para media e longe distancia

ocorreu atrás da ferrovia,

principalmente nas décadas 50, 60, 70 e início de 80. A partir daqui os trens de
passageiros deixaram de ser o principal meio de transporte, passando a ser o
rodoviário. Nos dias atuais a ferrovia é utilizada para fazer transporte de carga
(principalmente grãos), principalmente do centro oeste do pais a São Paulo ou na
Baixada Santista.
Portanto os trens tiveram um papel importantíssimo no desenvolvimento de Jales e
região. Outro ponto relevante é o afetivo, pelas lembranças da família, viagem e
outros, portanto o patrimônio físico ao remete o emocional.
A Estação Ferroviária de Jales, como é patrimônio de União, a Prefeitura Municipal
de Jales está buscando concessão para utilizar este patrimônio em ações ligadas ao
Turismo.
Figuras 130/131 - Estação Ferroviária de Jales/ Pátio da Estação Ferrovia

Fonte: Município de Jales, 2017

3. PROGNÓSTICO
Considerando o cenário do município identificado na estruturação deste plano, podese projetar a tendência ao crescimento e fortalecimento de Jales em diversificados
aspectos, principalmente nas áreas de turismo rural e saúde.
Em caráter das atividades econômicas, o desenvolvimento dos setores de
agricultura, comércio, serviços e saúde vêm a cada ano expandindo os
investimentos, fator esse que gera empregos e aumento no turismo de negócios.
Devido ao posicionamento estratégico de Jales no qual existe o fluxo de
acessibilidade

para

outros

estados,

diversifica

as

possíveis

práticas

da

competitividade do crescimento no segmento da economia.
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Entretanto, a expansão dos setores elencados acima, atinge diretamente a
economia local, pois sujeita os empreendedores a padecer da carência de mão-deobra e a pressão imobiliária. Desta forma, esta deficiência deve ser computada para
gerar soluções no equilíbrio do desenvolvimento de cada segmento.
O Município de Jales é contemplado predominantemente por pequenos produtores
rurais, e uma solução para que proporcione o fortalecimento no desenvolvimento
destas atividades econômicas é o investimento sólido no turismo rural, no qual já
está sendo desenvolvido algumas ações que capacitam e incentivam os produtores.
Assim, faz-se necessária a continuidade das ações de desenvolvimento nesta área.
Outra questão a ser considerada é à disposição da identidade e potencial do
município na caracterização da saúde, fator esse que tem contribuído inúmeras
vezes com ações no turismo da cidade, fazendo com que este tenha grande
relevância nas práticas e adoções das atividades turísticas do município. Deve-se
aperfeiçoar e continuar investindo na receptividade e oferta de hospedagem e
alimentação aos turistas deste segmento presente em Jales.
Ainda que existam outros fatores a serem trabalhados para que o turismo alcance
maiores níveis de desenvolvimento, considerando as tendências aqui apresentadas,
o diagnóstico realizado e as informações referentes ao panorama atual do
desenvolvimento do turismo em Jales, pode-se afirmar que existe a disposição ao
grande crescimento da atividade, dependendo, principalmente do planejamento e
estruturação. Este deve ser executado através da implantação dos programas de
metas e ações, possibilitando desta maneira com que este segmento se posicione
como um dos principais eixos de desenvolvimento econômico, social e cultural do
município de Jales.

4. PLANEJAMENTO E ESTRUTURAÇÃO DO TURISMO EM JALES
4.1. POLÍTICA MUNICIPAL DE TURISMO
A Política Municipal de Turismo reflete as expectativas e diretrizes para o
desenvolvimento do turismo em Jales, desenvolvimento este ancorado nos
princípios da sustentabilidade socioeconômica, cultural e ambiental.
Esta política baseia-se na percepção do turismo como fenômeno social, nas interrelações entre produtos, serviços e comunidade, e que têm na essência de suas
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práticas a cultura, herança histórica e tradições, o meio ambiente e as relações
sociais de hospitalidade e de troca de informações interculturais.
Assim sendo, esta política objetiva, de maneira geral, conduzir o desenvolvimento do
turismo de Jales a partir de uma visão responsável e voltada a garantir o
desenvolvimento da atividade, a qualidade de vida da comunidade e o bem-estar do
turista.
A Política Municipal de Turismo é, desta forma, voltada ao planejamento e
ordenamento do setor, o que se efetiva por meio deste Plano Diretor de Turismo,
documento que complementa esta Política e que reúne um diagnóstico, objetivos,
diretrizes, metas e programas estabelecidos para o desenvolvimento integral do
turismo em Jales.
Os princípios norteadores da Política Municipal de Turismo são:
➢ Fomento ao turismo sustentável;
➢ Respeito a comunidade e promoção de benefícios diretos à mesma, como
resultados da atividade;
➢ Geração de renda e empregos para a população local;
➢ Promoção da valorização e conservação do patrimônio material e imaterial
cultural, histórico, agrícola e ambiental do município;
➢ Dar qualidade e excelência aos serviços turísticos local;
➢ Acolher e valorizar os turistas.
4.2.

DIRETRIZ GERAL DO TURISMO MUNICIPAL

A diretriz geral é uma breve declaração do propósito e a razão de existência que irá
nortear e influenciar, diretamente, a rotina da destinação turística, seus agentes e no
futuro destes. E a partir desta diretriz geral as ações de marketing também poderão
ser melhoras planejadas no futuro. Diante das discussões promovidas nas reuniões
do COMTUR chegou-se à seguinte diretriz geral para a validação da localidade:
“Promover um ambiente para a receptividade de todos os turistas através da
vivência da cultura sertaneja em todas as suas representações, acolhendo o turista
em um cenário onde a essência da ruralidade seja valorizada e conviva
harmonicamente com a excelência de serviços turísticos contemporâneos, gerando
riquezas para Jales de modo sustentável”.
Importante ressaltar que, as representações da cultura sertaneja, foram elementos
indutores de turismo identificados como determinantes para o marketing da
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destinação, não se excluindo outras possibilidades de turismo encontradas em
outros segmentos como saúde, ecoturismo e negócios.
Todos estes aspectos são complementares, contudo o fator de indução do turismo
na localidade, assim como a construção e consequente consolidação de sua
imagem em relação ao turismo, passa pelo posicionamento da cultura sertaneja
como um diferencial.
4.3.

Objetivos DO TURISMO MUNICIPAL

➢ Promover a infra - estrutura necessária e adequada ao pleno desenvolvimento
da atividade turística em Jales, com base na valorização e conservação do
patrimônio cultural, histórico, ambiental e rural do município;
➢ Criar e administrar o Fundo Municipal de Turismo
➢ Consolidar o município como destino de destaque frente ao turismo nacional;
➢ Fortalecer as relações com os municípios que compõe a região de Jales,
valorizando a região turística e fomentando seu posicionamento como região
de destaque para o turismo rural no mercado nacional;
➢ Efetuar o planejamento regional integrado, alinhado com os outros municípios;
➢ Fortalecer a organização do turismo local;
➢ Realizar o desenvolvimento sistêmico dos segmentos do turismo em destaque
no município: turismo rural, turismo em saúde, turismo de negócios,
ecoturismo e turismo de eventos, além de apoiar também outros segmentos
que venham a se estruturar;
➢ Ampliar a permanência do turista no município;
➢ Manter atualizado e ativo sistema de atendimento para fornecimento de
informações turísticas municipais;
➢ Promover e divulgar os atrativos turísticos e a infraestrutura turística do
município;
➢ Fomentar a produção artesanal local, promovendo a ampliação dos pontos de
comercialização;
➢ Incentivar os eventos de interesse turístico;
➢ Realizar diversas festas de produtos agrícolas de Jales, valorizando a
produção e a identidade cultural local;
➢ Desenvolver e implementar as Rotas Turísticas do Município;
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➢ Criar ferramentas para incentivar o turismo local e, em especial, o turismo
rural e o turismo em saúde;
➢ Apoiar e fomentar a qualificação profissional da mão-de-obra relacionada
direta e indiretamente com o turismo; e
➢ Elaborar a revisão deste Plano Diretor de Turismo, atendendo as orientações
desta Política, contanto com a participação direta do Conselho Municipal de
Turismo na estruturação e implementação da mesma.
4.4.

O FUTURO DO TURISMO MUNICIPAL

A visão de futuro representa a perspectiva em longo prazo dos agentes locais, onde
se pretende chegar. Com esta motivação a equipe de trabalho estabeleceu: “Jales
na condição de um destino turístico de referência nacional em Turismo Rural através
de sua cultura sertaneja com excelência em serviços turísticos rurais e belezas
naturais”.
4.5. PROGRAMAS DE AÇÕES E METAS DO TURISMO MUNICIPAL
Os Programas de Ações e Metas são instrumentos de orientação para a gestão
municipal do turismo e suas ações para os próximos 03 anos, uma vez que após
este período o presente Plano Diretor de Turismo necessitará ser revisto conforme
recomenda a Lei Complementar Estadual nº 1.261/2015.
Importante ressaltar que estes instrumentos foram construídos a partir das diretrizes
determinadas pelo presente Plano Diretor de Turismo. O conjunto de programas que
se seguem com seus respectivos projetos estão baseados nas ações propostas
durante as reuniões do Conselho Municipal de Turismo, que serão implementado de
forma integrada e articulada à sua cadeia produtiva com o objetivo de promover o
desenvolvimento do turismo em Jales, colaborando para com a ampliação do fluxo
turístico local e a competitividade da destinação turística Jalesense nos cenários
regional, estadual e nacional.
Considerando-se esta metodologia e os resultados obtidos durante o processo, o
Conselho Municipal de Turismo atuou sugerindo os programas e metas que se
seguem:
➢

Fortalecimento da Cadeia Produtiva do Turismo;

➢

Valorização dos Atrativos Turísticos Locais;

➢

Infra - estrutura turística;
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➢

Marketing da destinação;

➢

Políticas Públicas e legislação;

➢

Sensibilização do Público Interno.
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Cada programa contém sugestões de projetos, objetivos e prazos. Os projetos são
as ações específicas, nos objetivos estão descritas as metas a serem alcançadas
com a ação proposta, e os prazos são o tempo para que a ação almejada seja
realizada.
Quanto às fontes de recursos, é importante ressaltar que os investimentos nestes
Programas de Ações e Metas podem se dar por meio de recursos próprios do
município, por meio de doações da iniciativa privada na forma de patrocínio ou
doação ao FUMTUR, por meio dos recursos estaduais provenientes da qualificação
do Município de Jales como Município de Interesse Turístico e recursos federais do
Ministério do Turismo, conforme a necessidade financeira do projeto.
Da mesma forma, algumas realizações poderão se dar por meio de parcerias com
instituições, tais como: SEBRAE, SENAR, FATEC, IFSP e demais entidades
considerando-se a expertise das mesmas e a natureza do projeto, inclusive as
entidades locais parceiras do Município de Jales.
Para finalizar a apresentação deste subitem, considerando-se as características da
Lei Complementar Estadual nº 1.261/2015 e a revisão do presente Plano Diretor de
Turismo a cada 03 anos, entendemos por curto prazo o período de um ano, médio
prazo dois anos e longo prazo três anos no contexto do presente estudo

4.6. PLANO DE AÇÕES DO TURISMO MUNICIPAL
AÇÃO
COMO REALIZAR
ORGANIZAÇÃO
Fazer um levantamento relacionado ao
Departamento
Turismo de
turismo de negócio e incentivar mais com
do Turismo/
Negocio
divulgação e apoio ao público.
COMTUR
Elaborar um material e divulgação; criar e
Departamento
Turismo
formatar eventos culturais no município a fim
do Turismo/
Cultural
de ter calendário oficial, como concursos,
COMTUR
festivais, mostras, oficinas.
D. do Turismo/
Turismo de
Fortalecer com organização de novos
COMTUR/
Lazer
e
eventos, buscando o diferencial.
Empresas
Eventos
Organizadoras
D. do Turismo/
Turismo
COMTUR /Meio
Trabalhar
com
projetos,
conscientização
e
Ecológico
Ambiente
preservação.

META
Curto

Médio

Médio

Médio
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Continuar a parceria com o SENAR para obter
capacitação dos gestores e proprietários
Departamento
rurais;
do Turismo/
Turismo
Sensibilizar os proprietários de atrativos
COMTUR/
Rural
naturais, sobre a importância de se
Propriedades
adequarem às leis e normas de preservação
Rurais
do meio ambiente.
Buscar sempre a melhor qualidade no
D.do Turismo/
atendimento
ao
turista,
com
isso
elaborar
COMTUR /
Rede
parcerias
com
Sebrae
ou
Associação
Hoteis/Associaçã
Hoteleira
Comercial para capacitações dos
o Comercial e
funcionários;
Industrial de
Explorar a divulgação dos atrativos nos hotéis.
Jales
Incentivar os eventos locais;
D. do Turismo/
Gastronomia
COMTUR
Criar festivais gastronômicos.
Fazer um levantamento de todos os eventos
Departamento
Calendário
locais e torna-los turísticos;
do Turismo/
de eventos
Fortalecer a divulgação regional e estadual
COMTUR
dos grandes eventos.
Fazer um levantamento de todas as trilhas e
D. do Turismo/
Trilhas
mapeá-las através de aplicativo;
Departamento
Ecológicas
Planejar a comercialização;
do ESporte/
Buscar parceria para organização.
Trilheiros
Incentivar as pessoas a conhecer os
Departamento
Região
potenciais turísticos da cidade, divulgando
do Turismo/
turística
mais as pessoas da região procurem para
COMTUR
tratamento médico, estudos e compras.
Elaborar o projeto com sinalização aérea,
Departamento
solo, vertical, mas priorizando os potenciais
do Turismo/
Sinalização
turísticos e locais de serviços turísticos;
Secretaria de
Turística
Elaborar projeto de sinalização turística
Mobilidade
bilíngue.
Urbana
Elaborar um site com todas as informações
relacionadas ao turismo;
Elaborar um material de divulgação;
Departamento
Material de Criar murais informativos para divulgação dos
do Turismo/
Divulgação
eventos culturais nas escolas, associações e
Comunicação
museus, por meio da parceria entre o
Secretaria de Cultura e Secretaria de
Educação.
Qualificação
Promover cursos de qualificação aos
Departamento
de mão-defuncionários da Prefeitura, juntamente com
do Turismo/
obra
para
Senac, Sebrae.
Parceiros
atendentes
Implantar todos os dados do inventário dos
Departamento
Site
e atrativos e equipamentos serviços turístico no
do Turismo/
Divulgação
site da prefeitura ou projetar um novo site
COMTUR/
de Turismo
relacionado ao turismo;
Comunicação
Divulgar JALES em cidades , por meio de

Médio

Médio

Médio
Curto

Médio

Curto

Médio

Médio

Longo

Médio
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COMTUR

mostra cultural, cartões postais, guias e
outdoors;
Criar material pomocional.
Estabelecer agenda anual de trabalho do
Comtur tornando-o mais estratégico e menos
operacional, tendo em vista, os objetivos e
ações priorizadas no Plano.

Comunidade Implementar programa “Turismo na Escola”.
Incentivar o plantio de arvores;
Elaborar projetos de incentivo com a rede
municipal de ensino;
Adequar
a Fazer material de orientação para plantio e os
arborização benefícios para cidade nas escolas da rede
nos diversos pública de Jales;
locais
do Elaboração e distribuição de cartilha
divulgando o fazer turístico e os benefícios
municipio
diretos e indiretos oriundos do setor;
Realizar semana de capacitação para os
profissionais ligados ao turismo.
4.7.
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Departamento
do Turismo/
COMTUR

Curto

D. do Turismo/
COMTUR

Médio

Departamento
do Turismo/
COMTUR/ Meio
Ambiente

Médio

PRAZO PARA EXECUÇÃO DO PLANO DE AÇÕES DO TURISMO
MUNICIPAL

➢ CURTO - Setembro 2021 / abril 2022
➢ MÉDIO – Maio 2022 / dezembro 2022
➢ LONGO – Janeiro 2023 / setembro 2024

5. MATERIAL CONSULTADO
ANDRADE, José Vicente de. Turismo – fundamentos e dimensões. 8. ed., São
Paulo: Ática, 2000.
BENI, Mário Carlos. 1998. Análise estrutural do turismo. São Paulo: SENAC. 427p.
http://atribunanaweb.com.br/
http://folhanoroeste.blogspot.com/
http://www.folharegionalwebtv.com/
https://acijales.com.br/
https://hcancerbarretos.com.br/hospital-de-cancer-de-jales
https://jales.sp.gov.br/
https://jales.sp.gov.br/turismo/
https://www.fatecjales.edu.br/
https://www.gov.br/turismo/pt-br
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https://www.gov.br/turismo/pt-br
https://www.ibge.gov.br/
https://www.jornaldejales.com.br/img/noticias/8689/15661382155d595f67b471e.JPG
https://www.turismo.sp.gov.br/publico/
6. CONSIDERAÇÕES FINAIS
O presente Plano Diretor de Turismo de Jales é resultado de um processo
participativo que envolveu a administração pública municipal, membros do Conselho
Municipal de Turismo e integrantes da cadeia produtiva local, entre outros
interessados.
A discussão do turismo como atividade econômica, social e ambiental em Jales, teve
o início na década de 90, com a participação em grupos regionais e buscando
implantar políticas no município. A partir do ano 2000, o turismo foi se estruturando
com o conselho e propostas a serem trabalhadas e com a elaboração de um plano
simplificado, em linhas de atuação no turismo rural e de serviços.
O Plano se caracteriza como um importante instrumento para o planejamento
estratégico do destino. É por meio do presente estudo que a realidade do segmento
turístico é retratada e ocorre a elaboração de diretrizes estratégicas para o turismo
considerando-se os interesses da localidade como um todo e as necessidades de
mercado. Também por meio deste Plano são identificadas as ações pontuais
necessárias para a melhoria futura do setor na localidade.
Cabe agora a todos os atores envolvidos – Município, Conselho Municipal de
Turismo, Câmara Municipal, entre outras instituições apoiadoras do segmento em
Jales, promover a união de esforços em torno de uma governança atuante que
implemente as ações preconizadas no presente Plano Diretor de Turismo.
O estudo demonstra a elevada potencialidade agro - turística com foco na
valorização da cultura sertaneja em todas as suas representações. O município, que
já recebe significativo fluxo de visitantes, deve valorizar também as possibilidades de
turismo com foco no lazer, por meio do ecoturismo, nos negócios e também no
tratamento de saúde (Santa Casa, AME e Hospital de Câncer).
Contudo, há que se ressaltar a necessidade de evolução no profissionalismo da
cadeia produtiva, de modo que o destino se consolide não apenas como referência
da cultura sertaneja no Brasil, mas também atinja a excelência em serviços de
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natureza turística desejada. A associação destes dois aspectos, cultura sertaneja e
excelência em serviços, pretende transmitir uma mensagem de um destino turístico
onde tradição está associada aos padrões de exigências contemporâneos de
hospitalidade.
A operacionalização do Plano por esses agentes transformadores supracitados
poderá fortalecer ainda mais Jales como um destino turístico estruturado e atraente
para os mercados de turismo, sobretudo no que se refere à ruralidade, aos eventos,
à saúde e aos negócios.
Para finalizar, os resultados do presente Plano Diretor de Turismo pretendem
atender aos requisitos da Lei Complementar Estadual nº 1.261/2015 e o mesmo
deverá ser revisado dentro do período de três anos adotando-se a grande
participação popular.
7. ANEXOS
7.1. INVENTÁRIO DE SERVIÇOS E EQUIPAMENTOS TURÍSTICO
7.1.1. Rede Hoteleira
➢ Regional Plaza Hotel
➢ Roda Viva Park Hotel
➢ Grandes Lagos Park
➢ Jales Center Hotel

➢

Hotel Galeria

➢ Residence Plaza Hotel
➢ Primus Hotel
➢ Palace Hotel
➢ Geraldelli Center Hotel
➢ Hotel Caseiro Jales
➢ Terraço Hotel
➢ Espaço Vida Hotel
Resumo de Hotelaria - Jales
➢ 12 Hotéis.
➢ 378 Quartos
➢ 877 Acomodações
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7.1.2. Restaurantes/Lanchonetes/ Pizzaria/ Pesqueiros/Petisco
➢ Restaurante
Ateliê Do Peixe; Clube do Garfo; Figueira Nippon Jales; Frango na Brasa; Kaitô
Restaurante e Steak House; Klube do Sushi; Massa Pronta; Oishi Sushi Bar
& Restaurante; Picanha & Cia; Picanharia Jales; Restaurante Avenida; Restaurante
Dom Lugui; Restaurante Fogão à Lenha da Tia; Restaurante Rango Bom;
Restaurante Saborita Jales; Restaurante Sol Nascente;
Restaurante, Lanchonete e Petiscaria; Gostoso Sabor; Sabor Caseiro; Takeda’s
Restaurante; Tomare Culinária Japonesa.
➢ Pizzaria
Abeledos Pizzaria; Império Da Pizza Pizzaria Jales; Pizzaria La Baroni; Quero +
Pizza Delivery; Saborita Pizzaria e Esfirraria; Torre da Pizza; Venezza Pizzaria.
➢ Pesqueiros
Pesque e pague & CIA; Pesqueiro da Família; Pesqueiro do Oiti; Pesqueiro e
Restaurante Colina; Pesqueiro Ranchão.
➢ Lanches/ Petisco
Burger Master; Carlão Lanches; Cidinho Lanches; Clube do Suco;
Containers Hamburgueria – Jales; Corcoram Lanches; Eder Lanches;
Grego Lanches; Ilda Pastelaria; Korea Delivery Jales; Lanche do Comboio; Marcelo
Lanches; Max Dog Lanches; Max Dog Lanches; Murray Sushi Bar; Olices Lanches;
Osaka Sushi Bar; Pastelaria Suziku; Pastelão Pastelaria; RD Lanches; Sandra
Lanches Jales; Skina Lanches; Sorriso Lanches; Vilela Lanches.
➢ Docerias/ Sorveterias
Sorveteria

Frutydellys,

Kidelys,

Chiquinho

Sorvetes,

Sorveteria

Maribella,

GelatoShow Gelateria, Gioia Sorvetes, SORVETERIA CHANTIBON CENTRO,
Sorveteria Sensação, Rei do Açai Jales, Flowice Sorveteria, Sorvetes e Lanches
Dan-Lu, Pingo de Mel, Tropicale Sorvetes, Skina Sorvetes, Sorveteria Cleibel,
Delícia's Torteria, Di Nina Doces, DConfetto Doceria e Café.
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7.1.3. Serviços Emergencial de Saúde

➢ Farmácias
Jales conta com mais 20 farmácias convencionais, farmácias de
manipulação/homeopática, sendo que 3 permanecem abertas por 24 hs.
•

Farmácia Bandeirantes; Droga Raia; Drogaria Popular Jales (24 hs)

•

Droga Centro; Drogaraújo; Drogaria Bom Jesus - medicamentos e clínica de

vacinação; Drogaria Empório da Saúde; Drogaria Nova Farma; Drogaria Oiti;
Drogaria Paraiso; Drogaria Santo Farma; Drogaria São Judas Tadeu; Drogaria
Shalom Jales; Drogarias Ultra Popular Jales; Farma 10; Farma Flora Farmácia; de
Manipulação; Farmácia Droga City; Farmácia Popular de Jales; Farmais Jales;
Multidroga Droga Jales; Pharmadiun - Farmácia de Manipulação entre outras.
7.1.4. Serviço Bancário
➢ Principais Prestadores de Serviços Financeiros
•

Caixa Econômica Federal

• Banco Do Brasil
•

Banco Santander

•

Banco Bradesco

•

Banco Sicoob Unicentro BR

•

Banco Itaú

•

OMNI – Banco & Financeiro

•

Crédito Cooperativo

•

Sicoob Credicitrus
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7.1.5. Serviço de Apoio a População e ao Turista
➢ O Poupatempo em Jales, é inovador, moderno, ágil e digital, que por meio da
tecnologia busca tornar a prestação de serviço ao cidadão ainda mais eficiente, sem
perder a qualidade.
A unidade do Poupatempo de Jales oferece 77 tipos de atendimentos, sendo 34
deles digitais e os demais presenciais.
Os serviços públicos que são ofertados, através do atendimento presencial: Emissão
de RG; Atestado de Antecedentes Criminais; Carteira Nacional de Habilitação
(CNH); Licenciamento Anual de Veículo – Detran; Indicação e Recursos de Multas –
Prefeitura Municipal de Jales; Reconhecimento de Paternidade – Ministério Público;
Matrículas escolar da rede pública estadual – Secretaria de Estado da Educação;
Acordos, renegociação, boletos agrupados – CDHU.
Já pelos canais digitais (site e aplicativo), com toda a praticidade e comodidade, sem
a necessidade de sair de casa, é possível solicitar os serviços como Alvará de
Funcionamento de Estabelecimentos; Emissão de IPTU; Emissão de Certidões
Municipais e Consulta/ 2º Via de Auto de Infração Municipal.
Figuras 132/133 - Sede do POUPATEMPO em Jales

Fonte: Município de Jales.

7.1.6. Serviço de Segurança
➢ ESTADUAL
Delegacia Geral de Polícia
Delegacia de Defesa da Mulher - DDM Jales
Delegacia de Polícia Civil de Jales

Central de Polícia Judiciária
Polícia Militar de Jales
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Polícia Civil do Estado de São Paulo
Polícia Militar do Estado de São Paulo (Corpo de Bombeiros)
➢ FEDERAL
Polícia Federal Jales
Justiça Federal
Defensoria Pública da União (DPU)

7.1.7. Agência de Viagens e Receptivo
➢ Costa Azul Agencia de Viagens e Turismo
➢ Evora Turismo
➢ CVC Jales
➢ D.Lau Agência de Turismo
➢ Renan Tur

7.1.8. Empresas Organizadoras/Promotoras de Eventos
➢ Antena Som e Eventos

➢ BX Eventos
➢ VILLA ROCCA
➢ Estancia Almeria Eventos e Locações
➢ B16 Eventos Esportivos

7.1.9.Transportes para o Turismo - Estrutura fretamentos / Locadora de
Veículos
➢ Rossafa Aluguel de Automóveis
➢ Boneco de Lata
➢ Gama Jales Veiculos
➢ Locavel - Vans
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7.2. Documentos Oficiais
7.2.1. Organograma da Prefeitura Municipal de Jales
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7.2.2. - Conselho Municipal de Turismo – COMTUR
7.2.2.1. Lei Municipal das Entidades que Compõe o COMTUR
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7.2.2.2. Ata/Lista de
Presença/Fotos–
Aprovação do Plano
Diretor de Turismo

91
Município de Jales – Estado de São Paulo
www.jales.sp.gov.br | www.imprensaoficialmunicipal.com.br/jales
Diário Oficial assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2, de 2001, garantindo autenticidade, validade jurídica e integridade.

DIÁRIO OFICIAL
MUNICÍPIO DE JALES

Conforme Lei Municipal nº 4.663, de 12 de julho de 2017

Quarta-feira, 27 de outubro de 2021

Ano V | Edição nº 962

Página 103 de 153

92
Município de Jales – Estado de São Paulo
www.jales.sp.gov.br | www.imprensaoficialmunicipal.com.br/jales
Diário Oficial assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2, de 2001, garantindo autenticidade, validade jurídica e integridade.

DIÁRIO OFICIAL
MUNICÍPIO DE JALES

Conforme Lei Municipal nº 4.663, de 12 de julho de 2017

Quarta-feira, 27 de outubro de 2021

Ano V | Edição nº 962

Página 104 de 153

Figuras 134/135 - Reunião do COMTUR - 28/07/2021

Fonte: Luiz Carlos Gonzaga
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7.3. PESQUISA DOS VISITANTES (TURISTAS) NO MUNICÍPIO DE JALES
7.3.1. Introdução
Foram realizados no Município de Jales, duas pesquisas, em momentos distintos,
para obter informações sobre o perfil e o comportamento dos turistas que visitam o
município, bem como obter dados sobre a demanda turística local para serem
utilizados pelo poder público e pela iniciativa privada no desenvolvimento das
políticas públicas de fomento da atividade turística na região.
Como resultados, as pesquisas permitem, além da base de dados, geram maiores
conhecimentos sobre o mercado turístico local, especialmente sobre a dinâmica com
que o turista escolhe produtos e serviços no destino.
Além de subsidiar projetos de cunho estruturante e mercadológico, o estudo da
demanda permite mensurar os impactos econômicos, orientar a política setorial,
adequar a oferta ao público alvo e, por fim, possibilitar a atração de novos
investimentos, movimentando a economia local.
7.3.2. Pesquisa de Opinião – Satisfação do Público Presente na 14ª Feira do
Agronegócio da Uva e do Mel de Jales. Esta primeira pesquisa foi realizada em 13
e 14 de setembro de 2019, no local da 14ª Feira de Agronegócio da Uva e do Mel de
Jales, pelo Centro Regional de Inovação e Empreendedorismo – CRIE, da
Faculdade de Tecnologia “Professor José Camargo” – Fatec Jales, sendo que os
resultados e as informações sobre a “Pesquisa de Opinião” encontram-se logo
abaixo.

CENTRO REGIONAL DE INOVAÇÃO E EMPREENDEDORISMO-CRIE
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Pesquisa de Opinião – Satisfação do Público Presente na14ª
Feira do Agronegócio da Uva e do Mel de Jales
Jales/SP
Setembro de 2019

1 - INTRODUÇÃO
A cultura da Uva é uma das mais tradicionais na região de Jales-SP. Em função de
sua importância, anualmente é realizada uma feira que tem como objetivo promover
a viticultura, juntamente com a produção de mel.
Em 2019 foi realizada nos dias 13 e 14 de setembro, na praça Euphly Jalles, a 14ª
edição da Feira do Agronegócio da Uva e do Mel, que contou com a participação de
produtores de Jales, Urânia e Palmeira D’Oeste.
A realização do evento contou com a parceria dos municípios de Jales e Urânia e a
organização foi composta por uma equipe que envolvia o poder público de ambos os
municípios, além de viticultores e diversas instituições, entre elas, a Faculdade de
Tecnologia Professor José Camargo – Fatec Jales.
Por meio do Centro Regional de Inovação e Empreendedorismo- CRIE e
coordenações de curso, a faculdade foi novamente convidada pela Gestão Municipal
e pela comissão organizadora para auxílio na recepção das uvas e cadastros dos
expositores que participaram do concurso das melhores uvas da região. A Fatec Jales
executou ainda um projeto de pesquisa que teve como objetivo identificar o grau de
satisfação dos visitantes da 14ª Feira do Agronegócio da Uva e do Mel de Jales-SP.

2 – JUSTIFICATIVA
Justifica-se a pesquisa pelo fato de trazer informações pertinentes que possam
colaborar no projeto para tornar a Feira do Agronegócio da Uva e do Mel cada vez
mais interessante para a população regional.
Outra justificativa é quanto à parceria entre uma instituição de ensino superior pública,
a Fatec Jales, e o poder público municipal, representado por sua comissão
organizadora, proporcionando ganho a todos: os alunos têm a oportunidade de
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aprendizado por meio o desenvolvimento do projeto, a faculdade torna-se mais
conhecida e a cidade de Jales pode conquistar ganhos cada vez maiores com o
reconhecimento local e regional.
3 – OBJETIVOS
3.1. - Objetivo Geral
O presente projeto tem como objetivo geral identificar o grau de satisfação dos
visitantes da 14ª Feira do Agronegócio da Uva e do Mel de Jales-SP.
3.2. - Objetivos Específicos
Para atendimento ao objetivo geral, são apresentados os seguintes objetivos
específicos.
Identificar, junto ao público visitante:
•

Cidades de origem;

•

Grau de satisfação em relação a diversos atributos, entre eles:
➢ Banheiros e segurança
➢ Serviço de alimentação
➢ Estacionamento
➢ Brinquedos
➢ Exposição e comercialização das uvas
➢ Som e local da feira

•

Meios de publicidade que o atraiu para a festa.

4 - METODOLOGIA
Para atingir os objetivos, foram aplicados 100 questionários compostos de perguntas
fechadas e abertas. Para tanto, fez-se uso da Tabela de H. Arkin e R. Coltonem Tables
for Statisticians, para determinar a amplitude de uma amostra extraída de uma
população finita com margens de erro de 1%, 2%, 3%, 4%, 5% e 10%, com
coeficiente de confiança de 95,5%. O universo (amplitude da população) considerado
foi de todos os presentes na festa, dessa maneira, para uma margem de erro de 10%,
de acordo com a tabela, seriam necessários 98 questionários, porém foram aplicados
100.
Os questionários foram aplicados pelos alunos da Fatec Jales, do curso de
Tecnologia em Agronegócio, que cursam a disciplina de Agroturismo, monitorados e
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coordenados pela professora Dra. Adriana de Souza Colombo. Ainda, contou com o
apoio do Centro Regional de Inovação e Empreendedorismo – CRIE, representado
pela professora Esp. Marinalva da S. Talpo Boldrin, e com o apoio da Coordenação
do Curso de Tecnologia em Agronegócio, representada pela professora Dra. Cristina
Tondato.
A coleta de dados foi realizada por meio de um sistema de amostragem aleatória, a
pesquisa foi aplicada no dia 13 de setembro, das 19h às 22h, sendo os visitantes
abordados em diferentes pontos da feira (figura 01).
Figura 01 – Aplicação da pesquisa

Fonte: Pesquisa de campo, 2019.
A tabulação dos dados coletados foi feita por meio de planilhas eletrônicas Excel,
sendo realizada por alunos monitorados pela docente Dra. Adriana de Souza
Colombo.
A elaboração dos gráficos e a produção do relatório final ficaram sob a
responsabilidade dos professores Dra. Adriana de Souza Colombo e Esp. Marinalva
da Silva Talpo Boldrin, tendo a ajuda dos demais envolvidos no CRIE.
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5 - ORÇAMENTO
Os recursos necessários para a realização do projeto foram:
▪

100 questionários impressos;

▪

01 resma de papel para a confecção dos questionários;

▪

envelopes para armazenamento dos questionários de cada aluno que fez a
coleta dos dados;

▪

coletes para identificação dos alunos;

▪

canetas e pranchetas para a aplicação da pesquisa;

▪

computadores para a confecção das tabelas e tabulação dos dados
coletados e outros, conforme apresentado na tabela 01, a seguir

Tabela 01 - Recursos necessários para o desenvolvimento do projeto
Item
Quantidade
Valor
01

Cópias dos questionários

100

0,00

02

Resma de sulfite

01

0,00

03

Envelopes

15

0,00

04

Coletes para identificação

15

0,00

05

Canetas

15

0,00

06

Pranchetas

15

0,00

07

Pesquisadores

15

0,00

08

Tabulação dos dados

1

0,00

09

Elaboração do relatório

1

0,00

10

Impressão do relatório final

1

0,00

Total

R$ 00,00

Fonte: elaborado pelo autor, 2019
Obs.: Não houve cobrança pela realização do serviço.
6 - RESULTADOS DA PESQUISA
6.1 – Tabulação dos dados da pesquisa
Após aplicados, os questionários foram tabulados em planilhas Excel, gerando assim
os gráficos, apresentados a seguir. O primeiro foi relacionado ao sexo dos
entrevistados (gráfico 01):
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Gráfico 01 – Sexo dos entrevistados
Feminino41%

Masculino59%

Fonte: Pesquisa de campo, 2019.

De acordo com o gráfico, teve-se um certo equilíbrio, com um percentual um pouco
maior do sexo masculino (59%). O próximo item a ser pesquisado foi com relação à
cidade onde mora, conforme mostra o gráfico 02.

Porcentage
m (%)

Gráfico 02 – Cidade de origem dos pesquisados
70,00%
60,00%

64,65%

50,00%
40,00%
30,00%
20,00%
10,00%
0,00%

22,22%
22,22%
2,02% 2,02% 2,02% 1,01% 1,01% 1,01%
1,01% 1,01% 1,01% 1,01%

Municipio

Fonte: Pesquisa de campo, 2019.
Como esperado, o maior público é da própria cidade, com 64,65% dos
entrevistados, seguido de Urânia, com 22,22% e demais cidades, conforme mostra o
gráfico 02. Ficando nítido que a festa vem atraindo visitantes de toda a região.
A pesquisa identificou que 73% dos visitantes que estiveram presentes em 2019 já
haviam participado de outra edição da Feira do Agronegócio da uva e do Mel em
outro ano.
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Outro item pesquisado foi com relação aos melhores atrativos da festa, conforme
pode ser observado por meio do gráfico 03, a seguir.

Porcentage
m (%)

Gráfico 03 - Melhores atrativos da festa

53,
39

60,00%
50,00%

23,
73

40,00%
30,00%

15,
25

20,00%

6,7
8

0,8
5

10,00%
0,00%

Atrativos

-

Uva e Mel / Atr. artísticas /Alimentação /Outros / Brinquedos

Fonte: Pesquisa de campo, 2019.
Segundo o público pesquisado, os melhores atrativos são a uva e o mel (53,39%),
seguido por atrações artísticas, com 23,73% dos entrevistados e, com 15,25% a
alimentação, e outros, com 6,78%. A figura 02 a seguir ilustra parte da exposição da
uva e do mel que foram apontados como principais aspectos de atraçãopara a Feira.
Figura 02 – Principais atrativos da feira – A uva e o mel

Fonte: Pesquisa de campo, 2019.
Outro quesito abordado na pesquisa refere-se à avaliação dos aspectos gerais da
festa. Em um primeiro momento, em apenas um gráfico, são mostrados todos os
itens pesquisados, conforme mostra o gráfico 04, a seguir:
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Gráfico 04 – Avaliação quanto aos principais aspectos da festa

Conforme pode ser observado no gráfico 04, os dois principais fatores que
apresentam melhores avaliações são a exposição das uvas e o local do evento.
Também fica evidente os pontos que merecem maior atenção, visando aumentar a
satisfação dos participantes do evento, como banheiros e estacionamento. Para ter
uma melhor visualização de cada um destes atributos, a seguir são apresentados
individualmente. Quanto aos banheiros, os resultados podem ser observados no
gráfico 05, a seguir.
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Gráfico 05 - Grau de satisfação quanto aos banheiros (qualidade e limpeza)

Conforme pode ser observado por meio do gráfico 05, mais da metade, ou seja, 52%
dos entrevistados consideram-se totalmente insatisfeitos com os banheiros, outros
13% insatisfeitos e 18% indiferentes. Este foi o quesito que obteve a pior avaliação
pelo público pesquisado. Para os próximos anos, merece maior atenção por parte da
comissão organizadora. Desta maneira, somente no campo de respostas negativas
ou pelo menos neutra, tem-se aproximadamente 82% dos respondentes. Outro
quesito avaliado foi referente à segurança, como mostra o gráfico 06, a seguir.
Gráfico 06 - Grau de satisfação quanto à segurança durante a festa

Conforme pode ser observado, teve-se a aprovação da segurança, pois 38%
consideram-se totalmente satisfeitos, outros 30% satisfeitos. Já os que responderam
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insatisfeitos ou totalmente insatisfeitos correspondem a 8% e 4% respectivamente.
Outro item avaliado foi com relação aos serviços de alimentação, como mostra o
gráfico 07, a seguir.
Gráfico 07 - Grau de satisfação quanto aos serviços de alimentação

No tocante aos serviços de alimentação os organizadores da festa também puderam
satisfazer ao público, pois 64% consideraram-se totalmente satisfeitos, seguido de 20%
afirmando estarem satisfeitos. Do outro lado, os que apontaram como totalmente
insatisfeitos ou insatisfeitos totalizaram 1% e 3% respectivamente. A satisfação com
relação ao estacionamento também foi pesquisada, sendo os resultados mostrados no
gráfico 08, a seguir.
Gráfico 08 - Grau de satisfação quanto ao estacionamento

Embora com um índice de rejeição um pouco superior aos itens anteriores, perdendo
apenas para os banheiros, pode-se afirmar que no quesito estacionamento também
houve a aprovação do público presente na festa, em que 18% consideram- se totalmente
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satisfeitos, outros 27% satisfeitos. Já do outro lado, entre insatisfeitos e totalmente
insatisfeitos, tem-se 31%, como mostra o gráfico. Com relação aos brinquedos
disponíveis para as crianças no local da feira, os dados são mostrados no gráfico 09, a
seguir.

Gráfico 09 - Grau de satisfação quanto aos brinquedos

O gráfico 09 apresenta as indicações dos entrevistados quanto ao grau de satisfação em
relação brinquedos disponibilizados para as crianças durante a feira. Estes brinquedos
eram basicamente os pula-pula. Nesse quesito, 27% responderam totalmente satisfeitos,
19% informaram estar satisfeitos. O gráfico 10, a seguir, mostra os dados referentes à
satisfação quanto a exposição das uvas.
Gráfico 10 - Grau de satisfação quanto à exposição das uvas
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Quanto ao local de exposição das uvas, observou-se um ótimo nível de aprovação, em
que 71% dos respondentes consideram-se totalmente satisfeitos, seguido de 20%
satisfeitos, o que somados representam 91% dos entrevistados, tendo os demais itens
com pequenos percentuais, mostrados no gráfico. Este foi o quesito de maior aprovação
nesta pesquisa, comprovando que as uvas são protagonistas da feira. A exposição das
uvas está ilustrada na figura 03, a seguir.
Figura 03 – Exposição das uvas (ainda em processo de organização antes do início da
feira)

Fonte: Pesquisa de campo, 2019.

Com relação à comercialização destas uvas, os dados são mostrados no gráfico 11,
disposto a seguir.
Gráfico 11 - Grau de satisfação quanto à comercialização das uvas
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Conforme mostra o gráfico 11, os visitantes mostraram um elevado nível de aprovação
quanto à comercialização das uvas durante a feira, pois 55% afirmaram que estão
totalmente satisfeitos, seguido de 36% satisfeitos. Outro item de avaliação muito positiva
foi com relação às atrações artísticas, como mostra o gráfico 12, a seguir.

Conforme mostra o gráfico 12, os percentuais obtidos em relação às atrações artísticas
foram relevantes, onde 45% se disseram totalmente satisfeitos e 29% satisfeitos. No
anexo 01 desta pesquisa, consta toda a programação do evento.
A figura 04 a seguir ilustra algumas das atrações artísticas que abrilhantaram o evento.
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Figura 04 – Atrações artísticas – Show de Zé Vitor e Matheus e apresentação do grupo
de Catira

Fonte: Pesquisa de campo, 2019.
Em relação ao som, os dados são apresentados no gráfico 13, a seguir.

Gráfico 13 - Grau de satisfação quanto ao som
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Quanto ao som, observou-se uma boa aprovação, em que 54% dos respondentes
consideram-se totalmente satisfeitos, seguido de 19% satisfeitos. Com relação ao local
da feira, que foi realizada na Praça Euplhy Jalles, os dados são mostrados no gráfico 14,
disposto a seguir.
Gráfico 14 - Grau de satisfação quanto ao local da feira

O gráfico 14 apresenta as indicações dos entrevistados quanto à satisfação em relação
ao local da feira, que em 2019 foi realizada na Praça Euplhy Jalles, no centro da cidade.
Nesse quesito, 66% responderam totalmente satisfeitos e 13% informaram estar
satisfeitos, indicando ser um local de grande aprovação pelo público presente. Com
relação ao preço das caixas de uvas comercializadas na feira, os dados são mostrados
no gráfico 15, a seguir.
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Gráfico 15 - Como classifica o preço das caixas de uvas comercializadas

Uma porcentagem relevante de pessoas, no momento da pesquisa, não sabia indicar sua
classificação de preço para as caixas de uva comercializadas. Durante o evento, estas
caixas de uva, de diferentes variedades, foram comercializadas a uma média de
R$40,00. Não foram encontradas respostas extremas, como muito barata ou muito cara.
Essas respostas podem ter sido influenciadas pelo fato da pesquisa ser aplicada no dia
13/09, ou seja, no primeiro dia do evento, e muitas caixas de uva forma vendidas
somente no dia 14/09. Com relação ao meio pelo qual ficaram sabendo da festa, os
dados são mostrados no gráfico 16, a seguir.
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Gráfico 16 - Principal meio pelo qual viu/ouviu as propagandas da 14ª Feira do
Agronegócio da Uva e do Mel

Como era de se esperar, a internet, principalmente através das mídias sociais possuem
um papel muito importante na divulgação do evento, tendo 32% afirmando que foi por
meio desta que ficaram sabendo do evento. A divulgação por meio das rádios locais
também foi relevante, sendo que 31% ficaram sabendo através de veículo de
comunicação. Cerca de 17% afirmaram que ficaram sabendo da feira por meio de um
amigo (que também pode envolver as mídias sociais), conforme mostrado no gráfico16.
Outras formas de divulgação também foram citadas, como as escolas, whatsapp, Etec,
Fatec, IEP, por meio da reportagem realizada pela TV Tem de São José do Rio Preto
que evidenciaram a Feira com a valiosa participação da equipe de jornalismos durante
toda a manhã do dia 13/09/19 acompanhando todos os preparativos para o evento. A
1ª edição do Tem Notícias foi transmitida ao vivo direto do local do evento, conforme
figura 05 a seguir.
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Figura 05 – Equipe da TV Tem

Fonte: Pesquisa de campo, 2019.
A figura 05 mostra alguns momentos onde a equipe de jornalismo da TV Tem está
presente em abordagens e preparativos para a edição do jornal.
Diante de tanto sucesso deste evento, não poderia deixar de ser perguntado aos
frequentadores se indicariam essa Feira para um amigo, essas informações estão
ilustradas no gráfico 17, a seguir.
Gráfico 17 - Recomendaria a Feira do Agronegócio da Uva e do Mel para umamigo
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Com relação à indicação da festa para amigos, o gráfico 17 mostra que 92% afirmaram
que sim. Tal satisfação é comprovada ainda pelo gráfico 18, a seguir, que mostra a
classificação geral da festa na visão do entrevistado.
Gráfico 18 - Como classifica a Feira do Agronegócio da Uva e do Mel neste ano

Conforme mostra o gráfico 18, 32% dos entrevistados consideraram a festa como ótima
e outros 57% como sendo boa, tendo apenas 10% regular e 1% ruim, comprovando a
satisfação e aprovação do público participante desta grande feira regional. Para
continuar satisfazendo o público, um dos quesitos da pesquisa é com relação à
preferência de atrações artísticas, como mostra o gráfico 19, a seguir:
Gráfico 19 - Preferência quanto às atrações artísticas
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Conforme mostra o gráfico 19, a preferência de 79% dos entrevistados é parauma mescla
entre shows e apresentações culturais, assim como foi programado para o ano de 2019.
Embora tenha-se percebido uma diminuição na intensidade de festas populares na
região, a Feira do Agronegócio da Uva e do Mel vem mantendo sua importância no
município de Jales e na região. Com relação à tendência deste tipo de evento, os dados
são mostrados no gráfico 20, a seguir.
Gráfico 20 - Tendência de participação do público em eventos como a Feira do
Agronegócio da Uva e do Mel

Diante

da

aprovação

e

crescimento que a festa vem
apresentando, de acordo com
os presentes, a tendência para
os próximos anos é que festas como esta devem crescer, sendo a opção para 82% dos
respondentes, seguidos de 10% que afirmam que deve continuar como está.
Uma informação relevante para a organização das próximas edições da feira é a
preferência quanto ao local da mesma, que tende a deixar de ser na Praça Euplhy Jalles
devido a previsão de uma reforma. Estes dados são apresentados no gráfico 21, a
seguir.
Gráfico 21 – Preferência quanto ao local da Feira do Agronegócio da Uva e do Mel para
os próximos anos

Uma parcela significativa
de

respondentes

indicou

locais

(36%)

diferentes
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daqueles propostos pela pesquisa, sendo que a principal indicação dentre outros locais
para realização da Feira em 2020 é de manter na Praça Euplhy Jalles. Houve uma
indicação para levar a feira para o estacionamento do supermercado Proença. As
demais indicações, conforme observado no gráfico 21, foram para o recinto do Jales
Rodeio Show com 31% dos respondentes, Praça do Jacaré com 22% e Comboio com 12%
das respostas.

– CONSIDERAÇÕES GERAIS
Analisando todos os resultados dessa pesquisa pode-se dizer que de maneira geral a 14ª
Feira do Agronegócio da Uva e do Mel de Jales foi um sucesso. A satisfação em
praticamente todos os quesitos ressaltados na pesquisa faz com que a Comissão
Organizadora deste evento fortaleça os pontos positivos e ajuste os pontos que
apresentaram menor desempenho na visão dos entrevistados.
Importante ressaltar, que o principal atrativo da Feira foi a Uva e o Mel, atendendo o
objetivo proposto pelo evento que é a divulgação da viticultura e apicultura regional e o
fortalecimento do Agronegócio local.
A metodologia de apresentação, os dados e as informações deste relatório são de
propriedade do Centro Regional de Inovação e Empreendedorismo- CRIE.
A utilização, aplicação e/ou reprodução não autorizada da metodologia, informações ou
dados constitui em violação do copyright (lei 9.610/98).
Diretor da Faculdade de Tecnologia “Professor José Camargo” – Fatec Jales/SP
Dr. Evanivaldo Castro Silva Júnior
Coordenadores do projeto Dra. Adriana de Souza Colombo Dra. Cristina Tondato
Esp. Marinalva da S. T. Boldrin Me. Vitor Paulo Boldrin
Coordenadores de Curso
Dra. Cristina Tondato - Agronegócio
Me. Vitor Paulo Boldrin – Gestão Empresarial
Revisão Ortográfica
Dra. Selma Marques da Silva Fávaro
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Elaboração dos gráficos e relatório final
Dra. Adriana de Souza Colombo Esp. Marinalva da S. T. Boldrin
Alunos envolvidos na aplicação dos questionários
Ademir José Fazzio
Andressa Ferreira Rocha
Dayane de Lima Ribeiro
Dyhenifer Ketely Lopes Feliciano
Edna Borges dos Santos
Guilherme Augusto Duarte Gomes
Karla Beatriz Leonel
Luana Gabriela dos Santos
Mário Massao Inoue
Pâmela Aparecida Barbieri da Silva
Wesley Boraschi Belão
Alunos envolvidos na pesquisa
Alunos que cursam a disciplina de Agroturismo no curso de Tecnologia em Agronegócio
Anexo 1 –
Programação da 14ª Feira do Agronegócio da Uva e do Mel
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Anexo 2 -

Questionários Aplicados
Aplicador:

Setor:

Data: 13/09/2019 Quest.Nº

/100

Questionário – 14ª FEIRA DO AGRONEGÓCIO DA UVA E DO MEL DE JALES – 2019.
Caro visitante, o presente questionário tem por finalidade coletar dados quanto ao seu grau de satisfação em
relação à Feira do Agronegócio da Uva e do Mel, objetivando proporcionar informações que possam melhorar o
evento nos próximos anos.

1)

Sexo: a) ( ) Masculino b) ( ) Feminino

2) Cidade em que reside:
3) Você já participou de alguma edição da Feira do Agronegócio da Uva e do Mel de Jales?
a) ( ) Sim
b) ( ) Não
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4) Na sua opinião, quais são os melhores atrativos para a Festa? (Marque os dois principais)
a) ( ) Uva e mel
b) ( ) Atrações artísticas c) ( ) Brinquedos
d)( ) Alimentação e) ( ) Outros
5) Em uma escala de 1 a 5, em que 1 = Totalmente Insatisfeito e 5 = Totalmente Satisfeito, apresente o seu
grau de satisfação quantoaos seguintes itens:
Atributos
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J

Totalmente satisfeito a TotalmenteInsatisfeito

Banheiros (quantidade e limpeza)
Segurança durante a festa
Serviços de alimentação
Estacionamento
Brinquedos
Exposição das Uvas “Premiadas”
Comercialização da Uva e do Mel
Apresentações Artísticas
Som
Local da Feira – Praça Euphly Jalles

5
5
5
5
5
5
5
5
5
5

4
4
4
4
4
4
4
4
4
4

3
3
3
3
3
3
3
3
3
3

2
2
2
2
2
2
2
2
2
2

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

6) Em relação ao preço das caixas de uvas comercializadas na Feira, apresente sua opinião.
a) ( ) Muito barata
b) ( ) Barata
c) ( ) Indiferente
d) ( ) Cara
e) ( ) Muito cara
sei responder

f) ( ) Não

7) Qual foi o principal meio pelo qual viu/ouviu as propagandas da Feira do Agronegócio da Uva e do Mel de
Jales?
a) ( ) Rádio
b) ( ) Amigos
c) ( ) Internet
d) ( ) Outros
8) Você recomendaria a Feira do Agronegócio da Uva e do Mel de Jales para um amigo?
a) ( ) Sim
b) ( ) Não
c) ( ) Talvez
9) De maneira geral, como você classifica a Feira do Agronegócio da Uva e do Mel de Jales neste ano?
a) ( ) Ótima
b) ( ) Boa
c) ( ) Regular
d) ( ) Ruim
e) ( ) Péssima
10) Indique a sua preferência quanto a atração artística.
a) ( ) 100% Show
b) ( ) Apresentação cultural
c) ( ) Mesclados (Show + Apresentação cultural)
11) Na sua opinião, qual a tendência de participação do público em eventos como a Feira do Agronegócio da Uva
e do Mel?
a) ( ) Crescer
b) ( ) Manter como está
c) ( ) Diminuir um pouco
d) ( ) Diminuir muito até desaparecer
e) ( ) Não sei dizer
12) Onde gostaria que a Feira fosse realizada no próximo ano?
a) ( ) Comboio b) ( ) Recinto - Jales Rodeio Show 2019
c) ( ) Praça do Jacaré

d) ( ) Outros

13) Gostaria de acrescentar alguma informação que não foi abordada no questionário
(críticas/sugestões/elogios)?
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7.3.3. Pesquisa sobre a impressão dos visitantes de Jales em relação ao seu
período de estadia no município. Esta segunda pesquisa foi realizada no mês de maio
de 2021, os dados foram colhidos no comércio e nos principais centros com pessoas em
maio do presente ano. Entretanto, houve o cuidado de colher as informações de 334
pessoas, as quais não moram em Jales.
Esta pesquisa foi realizada pelos alunos e coordenada pela equipe da FATEC de Jales,
no Curso de Agronegócio, Ementa – Gestão do Agroturismo, no 5º Semestre.
Os resultados são demonstrados logo abaixo, com gráficos de composição das
informações.

Pesquisa sobre a impressão dos visitantes de Jales
em relação ao seu período de estadia no município
RELATÓRIO

Período de realização: 06/05/2021 a 28/05/2021
Jales – SP
Maio/2021
Pesquisa sobre a impressão dos visitantes de Jales em relação ao seu período de
estadia no município.

RELATÓRIO

Período de realização: 06/05/2021 a 28/05/2021
Quantidade de respostas válidas: 334
Local de aplicação: Jales-SP
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PARTE 1 – QUANTO AOS ENTREVISTADOS

Figura 1: Pergunta: Qual o seu estado de origem:
Minas Gerais; 4,02%
Goiás;

Bahia; 2,48%

Pará; 1,24%

Outros; 6,19%

4,33%

Mato Grosso; 4,64%
Mato Grosso do
Sul; 7,12%

São Paulo; 69,97%

Tabela 1: Pergunta: Qual o seu estado de origem:

Tabela 2: Pergunta: Qual seu Município de origem:

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Município
Urânia
Palmeira D Oeste
Paranapuã
Santa Fé do Sul
Pontalinda
Santa Albertina

% de visitantes
16,41%
7,43%
5,57%
4,02%
4,02%
3,72%
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7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.

Dourados
São Francisco
Mesópolis
Estrela D Oeste
Dirce Reis
Aspásia
Votuporanga
Fernandópolis
Campo Grande
Santa Salete
Itajá
Cuiabá
Aparecida D Oeste
Várzea Grande
Valparaiso
Rio Verde
Redenção
Paranaíba
Marinópolis
Carneirinho
Caceres
Birigui
Aparecida do Taboado
Sao José do Rio Preto
Presidente Prudente
Populina
Nova Canaã Paulista
Guarulhos
Guararapes
Goiatuba
Capinopolis
Campinas
Araçatuba
Americana
Vitória Brasil
Uberlândia
Turmalina
Turiuba
Tres Fronteiras
Taquaritinga
Tabapuã
Sumaré
Serranopolis
São Paulo
Sao Jose dos Quatro Marcos
Santo André
Santa Vitória
Santa Rosa
Santa Rita D Oeste
Santa Adelia
Sanro André
Rondonia
Rio de Janeiro
Rio Branco
Rio Bonito

3,10%
2,17%
2,17%
2,17%
2,17%
2,17%
1,55%
1,55%
1,55%
1,24%
1,24%
1,24%
1,24%
0,93%
0,93%
0,93%
0,93%
0,93%
0,93%
0,93%
0,93%
0,93%
0,93%
0,62%
0,62%
0,62%
0,62%
0,62%
0,62%
0,62%
0,62%
0,62%
0,62%
0,62%
0,31%
0,31%
0,31%
0,31%
0,31%
0,31%
0,31%
0,31%
0,31%
0,31%
0,31%
0,31%
0,31%
0,31%
0,31%
0,31%
0,31%
0,31%
0,31%
0,31%
0,31%
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62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.
74.
75.
76.
77.
78.
79.
80.
81.
82.
83.
84.
85.
86.
87.
88.
89.
90.
91.
92.
93.
94.
95.
96.
97.
98.
99.
100.
101.
102.

Quirinópolis
Porto Velho
Porto Seguro
Poços de Caldas
Poconé
Penápolis
Pelados
Paulínia
Patrocínio
Passos
Palmas
Olímpia
Nova Luzitania
Mineiros
Martinópolis
Livramento
Limeira D Oeste
Jatai
Jatai
Itarumã
Itapê
Guanambi
Goiânia
General Carneiro
Franca
Dolcinopolis
Diamante
Costa Rica
Catanduva
Cana Braba do Norte
Caldas novas
Buritis
Brasília
Bom Jesus da Lapa
Belém
Barbosa
Arujá
Araraquara
Aporé
Andradina
Alto Parnaiba

0,31%
0,31%
0,31%
0,31%
0,31%
0,31%
0,31%
0,31%
0,31%
0,31%
0,31%
0,31%
0,31%
0,31%
0,31%
0,31%
0,31%
0,31%
0,31%
0,31%
0,31%
0,31%
0,31%
0,31%
0,31%
0,31%
0,31%
0,31%
0,31%
0,31%
0,31%
0,31%
0,31%
0,31%
0,31%
0,31%
0,31%
0,31%
0,31%
0,31%
0,31%

122

Município de Jales – Estado de São Paulo
www.jales.sp.gov.br | www.imprensaoficialmunicipal.com.br/jales
Diário Oficial assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2, de 2001, garantindo autenticidade, validade jurídica e integridade.

DIÁRIO OFICIAL
MUNICÍPIO DE JALES

Conforme Lei Municipal nº 4.663, de 12 de julho de 2017

Quarta-feira, 27 de outubro de 2021

Ano V | Edição nº 962

Página 134 de 153

Figura 3: Pergunta: Qual o seu sexo?
Prefiro
não dizer;
0,31%
Masculino;
41,80%

Feminino;
57,89%

Figura 4: Pergunta: Como ficou conhecendo Jales?

60,00%
50,00%
40,00%
30,00%

59,75%
21,0
5% 10,53%
4,64%

1,55%
0,93%

0,62%
0,31%
0,31% 0,31%

20,00%
10,00%

0,00%
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Figura 5: Pergunta: Quais os motivos que fizeram com que viesse para esse local?

Figura 6: Pergunta: Qual o principal motivo que te fez vir para esse local?

Os visitantes citaram que
aproveitam sua estadia em Jales
para fazer compras, ou para
visitar parentes/amigos.

Hospital do Amor são acompanhantes ou motoristas.

Uma
parcela
dos
pacientes que afirmaram que
vieram
motivados
pelo
tratamento
de
saúde
no

PARTE 2 – ESTRATIFICAÇÃO DAS INFORMAÇÕES CONFORME
MOTIVO DA VISITA
Para informações mais detalhadas dos grupos de visitantes de Jales, as
informações da figura 6 foram estratificadas, delimitando cinco grupos, conforme tabela
3.
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Tabela 3 – Grupos de visitantes a serem investigados.
Motivo da visita
% de visitantes
Grupo 1 Saúde geral **
20,12
Grupo 2 Tratamento Hospital do Amor *
18,89
Grupo 3 Compras
17,96
Grupo 4 Visita a parentes ou amigos
17,34
Grupo 5 Negócios
16,72
* O grupo Tratamento - Hospital do Amor” incluiu os grupos (Tratamento de saúde – Hospital
do Amor), (Acompanhante de paciente oncológico) e (Motoristas de pacientes oncológicos).
** O grupo “Saúde geral” inclui os grupos (Tratamento saúde - AME / Santa Casa /
UPA) e (Tratamento saúde – Clínica médica).
Figura 7: Pergunta: Qual a sua idade?

Figura 8: Pergunta: Qual o meio de transporte utilizado?
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Figura 9: Pergunta: Você viajou:

Figura 10: Pergunta: Indique qual foi o gasto médio diário no destino (por pessoa).

Figura 11: Pergunta: Em Jales, onde você ficou hospedado?
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PARTE 3 – AVALIAÇÃO DOS VISITANTES
Figura 12: Pergunta: Qual sua percepção quanto a Limpeza?

Figura 13: Pergunta: Qual sua percepção quanto a Segurança?
50,1

60,00%
5%
50,00%
22,2
16,7
9%
40,00% 2%
30,00%
20,00%
10,00%
0,00%
Excelente Bom

4,3
3%

1,5
5%

4,9
5%

Razoável Ruim

Péssimo Não sei

figura 14: Pergunta: Qual sua percepção quanto aos Restaurantes?

50,00%

48,9
2%

40,00% 22,9
1%
30,00%

18,8
9%

20,00%

2,1
7%

0,6
2%

6,5
0%

10,00%
0,00%

Excelente Bom

Razoável Ruim

Péssimo Não sei
responder
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Figura 15: Pergunta: Qual sua percepção quanto ao Artesanato?
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8%

50,00%
40,00%
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6,8
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8%
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Ruim
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Não sei
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Figura 16: Pergunta: Qual sua percepção quanto a Sinalização Turística?

36,5
3%

40,00%
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20,00%
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7,7
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Figura 17: Pergunta: Qual sua percepção quanto a Posto de Informações?
figura 18: Pergunta: Qual sua
percepção quanto ao Site do
Turismo Municipal?
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Figura 19: Pergunta: Qual sua percepção quanto ao Atendimento nos serviços de
alimentação?

55,1

1%
60,00%
26,6
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3%
13,3
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Péssimo Não sei
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Figura 20: Pergunta: Qual sua percepção quanto ao Atendimento nos serviços do
comércio?
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Figura 21: Pergunta: Qual sua percepção quanto ao Atendimento nos serviços de
hotelaria?
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Figura 22: Pergunta: Qual sua percepção quanto a Estacionamento?
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Figura 23: Pergunta: Qual sua percepção quanto a Hospedagem?

Figura 24: Pergunta: Qual sua percepção quanto aos Atrativos?
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Figura 25: Pergunta: Qual sua percepção quanto ao Entretenimento?
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Figura 26: Pergunta: Qual sua percepção quanto aos Bares?
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Figura 27: Pergunta: Qual sua percepção quanto ao Comércio?
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Figura 28: Pergunta: Qual sua percepção quanto aos Postos de Gasolina?
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Figura 29: Pergunta: Qual sua percepção quanto a Rodovia de Acesso?
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