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Apresentação 

 

A Prefeitura de Itatiba elabora o presente documento tendo como finalidade 

apresentar, de maneira sistematizada aos Srs. Deputados e ao Governo do 

Estado de São Paulo, a potencialidade turística do município visando sua 

classificação como Município de Interesse Turístico, conforme os requisitos 

estabelecidos pela Lei Complementar nº 1.261 de 28/04/2015. 

  

Buscamos apresentar os diversos atrativos, serviços e infraestrutura 

disponíveis aos que visitam o município, comprovando o quanto a cidade 

encontra-se preparada para acolher todos que a procuram, seja para desfrutar 

sua área urbana através do turismo histórico-cultural, seja para se deleitar com 

um dos melhores climas do mundo na sua ampla área rural onde também 

poderão aproveitar as trilhas, as serras e suas belezas naturais, e as frutas 

cultivadas nos sítios. Tudo acompanhado da simpatia de um povo que sabe 

receber como ninguém, com o carinho especial que só o interior pode 

proporcionar. 

 

Por conta de sua natureza exuberante, com extensa área coberta por reservas 

de mata atlântica e relevo de serras suaves, a cidade é destino certo de turistas 

que chegam especialmente da Capital, da Baixada Santista, do Sul de Minas 

Gerais e da Região Metropolitana de Campinas. A cada final de semana, um 

número superior a 10 mil pessoas procuram a cidade e sua zona rural para 

passar momentos alegres de lazer. E para aproveitar o crescimento dessa área 

nos últimos anos, hotéis de 1ª categoria começaram a se instalar, seja na área 

rural (hotéis fazenda), seja na área urbana. Hoje, a cidade conta com uma 

extensa rede serviços voltada ao turista que o inventário registra e apresenta 

de maneira sistematizada. 

 

A partir da constituição do Circuito das Frutas, em 2002, Itatiba se engajou no 

turismo planejado, sustentável e profissional. O que antes era realizado de 

maneira informal recebeu o apoio do governo municipal, seja através de 
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investimentos, seja de capacitação. Uma nova Itatiba preparada para receber 

os visitantes será a partir de agora desvendada através deste documento.  

Aspectos metodológicos 

 

O Plano Diretor de Turismo foi desenvolvido através de análise técnica, cujo 

objetivo principal é compreender como a atividade é desenvolvida na cidade e 

qual é sua importância, analisando pontos fortes e fraquezas, bem como suas 

potencialidades e possíveis melhorias para desenvolvimento da atividade. Essa 

análise foi realizada através da elaboração do inventário turístico, 

compreendido por: levantamento dos atrativos turísticos da cidade, 

infraestrutura básica e infraestrutura dos serviços turísticos em geral. 

 

 

 

 Inventário da oferta turística 

 

 

 

Foi necessária a realização de pesquisa em meios eletrônicos, para 

levantamento do desenvolvimento histórico e características principais do 

município de Itatiba. 

 

O levantamento de atrativos da cidade foi realizado com base em visitas aos 

locais, especialmente os locais públicos. Em relação aos atrativos turísticos, 

especialmente os de meio rural, foi realizado levantamento junto aos 

responsáveis, das características de cada um dos locais elencados. 

Em relação à infraestrutura básica e de serviços turísticos, foram efetivados 

levantamentos junto ao setor responsável na Prefeitura, complementados por 

buscas em mídias eletrônicas e sociais. 

 

 

 

 

Levantamento de atrativos da cidade 

Infraestrutura dos serviços 

turísticos 

Infraestrutura básica 
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Na sequência desse trabalho, a Secretaria de Cultura e Turismo realizará, com 

os alunos da rede de ensino, uma pesquisa e concurso, trazer as opiniões e 

pontos de vistas dos alunos quanto aos locais turísticos da cidade, observando 

seus pontos fortes e deficiências e, os quatro alunos que desenvolverem 

melhor sua redação, serão contemplados com premiação.  
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O município de Itatiba 

 

Introdução ao município de Itatiba e delimitação da área  

 

Itatiba é um município do Estado de São Paulo que integra a Região 

Metropolitana de Campinas. Localiza-se a noroeste da Capital, a cerca de 

oitenta quilômetros desta.  

 

A cidade é conhecida como Princesa da Colina, título que remete às suaves 

colinas onde a área urbana está assentada. A denominação Itatiba é um termo 

da língua Tupi que significa muita pedra, sendo esta outra referência à 

característica natural presente em sua geografia.  

 

Em 2012, Itatiba foi classificada como a 3ª melhor cidade do Brasil pela 

FIRJAN, tendo em vista seus excelentes níveis sociais e econômicos. Em 2015 

foi classificada entre as melhores cidades do país conforme ranking da Revista 

ISTO É e Agência AUSTIN RATING. Tais atributos são visíveis e encantam os 

turistas que podem desfrutar de uma excelente rede hoteleira que cresce a 

cada ano, de um completo sistema bancário, de amparo na saúde e na 

segurança. Ao lado dessa rede de serviços, destaca-se também a sua 

fantástica gastronomia, que produz uma harmonização da tradicional cozinha 

interiorana paulista com os elementos culturais dos imigrantes italianos que se 

constituem em cerca de 50% de sua população. Um comércio bem estruturado 

é capaz de atender às necessidades de todos os visitantes.  

 

A área rural impressiona por sua paisagem de serras, especialmente pela 

principal delas: a Serra da Jurema, hoje em processo de tombamento pelo 

CONDEPHAAT como patrimônio natural do Estado. A cultura é outra grande 

marca, evidenciada na arquitetura da cidade, nas instituições centenárias e nas 

manifestações populares, como as grandes festas .  

 

Itatiba está em constante desenvolvimento e tal característica se apresenta ao 

turista: a belíssima paisagem é complementada pela extensa rede de serviços 
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e pelo calor humano dos itatibenses, o que resulta numa experiência única 

para os turistas. 

 

Coordenadas Geográficas: 23º00’21” sul / 46º50’20” oeste Municípios 

Limítrofes: Norte: Morungaba, Sul: Jundiaí, Louveira e Vinhedo; Leste: Jarinu e 

Bragança Paulista; Oeste: Valinhos. 

  

Distância da Capital: 80 km 

 

 Aspectos históricos 

 

Foi no território de Jundiaí, nos seus limites com antigas Vilas de Atibaia, 

Bragança e Campinas, que a história de Itatiba teve início. Pelos idos de 1750 

a área do município ainda não era ocupada pelo homem, mas isso não significa 

que ela fosse desconhecida. Ao contrário, sabe-se que desde 1700 o Rio 

Atibaia já era utilizado para a navegação, meio de transporte entre uma vila e 

outra. Aos poucos, portanto, o nosso território foi sendo "descoberto" e 

reconhecido pelos povos de Atibaia, Bragança e Jundiaí.  

 

No desenrolar desse processo, logo se revelou que as terras do município 

eram muito férteis, qualidade esta fundamental para a fixação dos moradores. 

E este fato ocorreu precisamente no ano de 1786, ocasião em que a história 

registrou, pela primeira vez, a existência de 12 famílias pioneiras residindo na 

região onde, tempos depois, seria fundada a cidade de Itatiba. 

 

Os documentos que comprovam este fato fazem parte de um antigo censo 

populacional realizado na então Vila de Jundiaí e cujos originais encontram-se 

no Arquivo do Estado de São Paulo. Através dessa fonte foi possível constatar 

que naquele ano de 1786 doze famílias vindas na sua maioria de Atibaia e 

Bragança começavam a abrir seus sítios na mata e iniciavam o plantio. Esses 

primeiros moradores estabeleceram-se nas margens do Rio Atibaia e deram 

início a um núcleo rural que recebeu o nome de Bairro do Atibaia. Tais bairros, 

comuns na São Paulo de outrora, eram formados pelo conjunto de sítios e 



10 
 

fazendas cujos moradores, vizinhos uns dos outros, reuniam certas afinidades 

econômicas, sociais e religiosas. Vale lembrar que a reunião desses sítios 

formava uma comunidade reconhecida pelo governo da antiga Capitania 

paulista e Itatiba, como comprovado, passou a ter essa condição a partir de 

1786.  

 

A partir daquele, e em função da qualidade de suas terras, o pequeno bairro foi 

progredindo e em 1792 o núcleo já abrigava 42 famílias, num aumento 

espetacular de quase 200% em relação a 1786. Mas, o ano de 1792 nos revela 

também outra particularidade, pois foi justamente naquela época que Itatiba 

recebeu um de seus mais célebres moradores: o jundiaiense Antonio 

Rodrigues da Silva, mais conhecido como Sargentão. Personagem de relevo, 

ele trouxe consigo a primitiva imagem de N. Sra. do Belém (provavelmente 

entalhada em Minas Gerais) e através da qual teve início o culto à santa. 

Instalado em seu sítio no atual bairro do Cruzeiro, Antonio Rodrigues construiu 

uma pequena capela que, a partir de então, passou a ser o centro religioso e 

social da antiga comunidade do Bairro de Atibaia.  

 

Por essa época, e tendo em vista terras tão promissoras, formou-se uma forte 

corrente migratória que trouxe como conseqüência um expressivo aumento da 

população. Diante dessa circunstância, os moradores decidiram construir uma 

outra capela para substituir a primitiva então localizada no bairro do Cruzeiro. 

 

Para isso reuniram-se o Sargentão e seu amigo Raimundo Cardoso de Oliveira 

para adquirir, em 1822, uma grande gleba na colina vizinha, no quadrante 

leste, muito mais suave e propícia para a constituição do núcleo urbano. Em 

agosto de 1823 a escritura dessas terras foi registrada no cartório de Jundiaí 

sendo, em seguida, doadas como patrimônio da Capela do Belém. Assim, foi 

possível delimitar a cidade e abrir as primeiras ruas, largos e praças, hoje 

localizadas no centro da cidade de Itatiba. 

 

Não restam dúvidas de que a principal intenção dos antigos moradores do 

Bairro do Atibaia era a transformação do núcleo em Freguesia. Dispostos a 
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construir uma nova cidade, eles iniciaram a edificação da segunda capela, 

ainda hoje existente no Largo do Rosário.  

Após muita luta, foi somente a 09 de dezembro de 1830 que a comunidade foi 

elevada para a categoria de Freguesia com o nome de Belém de Jundiaí. 

Itatiba permaneceu subordinada a Jundiaí por mais 27 anos, mas a relação 

entre os dois núcleos começou a se desgastar por volta de 1850, época em 

que o café foi introduzido no município. Em 1856 a situação já estava no limite 

e, por isso, os itatibenses elaboraram um abaixo-assinado, solicitando que a 

Freguesia fosse transformada em Vila, fato este que traria a esperada 

autonomia política. Enviado à Assembléia Legislativa paulista, o projeto foi 

aprovado em 20 de fevereiro de 1857 através da Lei nº 553 que criou a Vila do 

Belém de Jundiaí. No dia 1º de novembro daquele ano, os primeiros 

vereadores tomaram posse.  

 

Em 1876 a Vila foi promovida a cidade e em 1877 ocorreu a modificação de 

seu nome, época em que passou a se chamar Itatiba que significa "muita 

pedra" em Tupi.  

 

A primeira grande riqueza da cidade foi o café. Na segunda metade do século 

XIX Itatiba fazia parte da área pioneira do plantio em direção ao Oeste Paulista 

e alcançava uma grande produção. Tal fato proporcionou um enorme 

desenvolvimento econômico para a cidade que, devido a sua grande produção, 

possuía inclusive uma ferrovia, a "Estrada de Ferro Carril Itatibense". 

 

Após sucessivas crises, dentre elas a de 1929, a produção decaiu e Itatiba 

passou a adotar um perfil industrial. As primeiras grandes indústrias que se 

instalaram no município pertenciam ao ramo têxtil, de fósforos e de calçados. A 

partir da década de 1960, a cidade conheceu um novo surto de 

desenvolvimento por conta da instalação das primeiras indústrias vinculadas ao 

ramo moveleiro. Estas, por sua vez, tinham como principal característica a 

produção de móveis em estilo colonial. Por essa especialidade, Itatiba passou 

a ser conhecida como a "Capital Brasileira do Móvel Colonial". Hoje a indústria 

se diversificou, especialmente a partir da instalação de seu moderno Distrito 

Industrial.  
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Uma grande característica da cidade é a sua reconhecida potencialidade 

turística, um setor que começou a ser mais bem explorado a partir da década 

de 1980. Localizada entre serras e colinas, com o 3º melhor clima do mundo 

segundo a Unesco e com uma área rural com diversos atrativos, Itatiba se 

destaca na região, e mesmo nacionalmente, devido ao setor moveleiro 

(fabricação e venda de móveis), pela produção de frutas, especialmente do 

Caqui que representa a cidade no Circuito das Frutas; pela sua extensa rede 

hoteleira que cresce a cada ano, pela simpatia e hospitalidade de seu povo, 

uma característica reconhecida por todos que a visitam. São diversas as 

atividades desenvolvidas nesse setor e que abrangem desde o Turismo Rural, 

Histórico-Cultural e de Eventos.  

 

Itatiba, a conhecida Princesa da Colina, é hoje um dos destinos mais 

apreciados pelos turistas que chegam de São Paulo, Baixada Santista, Sul de 

Minas e mesmo do Nordeste que aqui buscam o clima e a paz ideal para uma 

temporada de lazer. 

 

 Análise demográfica 

 

De acordo com o Censo Demográfico realizado em 2010, pelo IBGE, o 

Município de Itatiba possuía uma população residente totalizando 101.471 

habitantes, sendo a maioria, formada por mulheres. 

 

  Fonte: IBGE 

A população estimada no município, no ano de 2016, segundo o IBGE, chegou 

a 114.912 habitantes, demonstrando um crescimento projetado de 13,24 % em 

relação à realização do último Censo. 
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Fonte: IBGE 

A população está concentrada, em sua maioria (84,42%), na área urbana do 

Município. Porém, a população rural tem bastante expressividade, totalizando 

15,57% do total residente no município. O município de Itatiba é o maior 

produtor de caqui do Circuito das Frutas. O cultivo do caquizeiro teve inicio na 

década de quarenta. Atualmente 79 produtores cultivam a fruta. As primeiras 

propriedades produtoras da fruta concentram-se nos bairros Tapera Grande, 

Mombuca, Pinhal, Morro (Palmeirinha) e Morro Azul.  A média anual de 

produção do caqui no município fica em torno de 5 mil toneladas. 

 

Fonte: IBGE 

 

Aspectos econômicos  

 

A economia da cidade é movimentada principalmente pela indústria, com polo 

em amplo crescimento e expansão. A cidade gera grande interesse em 

empresas multinacionais devido à localização estratégica, próximo à capital e a 

grandes regiões de desenvolvimento - RMC (Região Metropolitana de 

Campinas) e Região Administrativa de Jundiaí. Outro segmento de destaque é 

o setor moveleiro, que é internacionalmente reconhecido pela qualidade e 

diferencial de seus móveis, além dos setores têxtil, metalúrgico, químico e de 

tecnologia de ponta. 

O município também se desenvolve no ramo da fruticultura, sendo as principais 

frutas encontradas: caqui, maracujá, uva, figo, goiaba, morango, pêssego, 

acerola, entre outras.  
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Infraestrutura Básica 

Água e esgoto 

 

O serviço de Água e Esgoto no município de Itatiba é realizado pela empresa 

estatal SABESP, alcançando altos índices de atendimento e satisfação. 

 

SABESP 

Localização: Rua Rui Barbosa, nº 416, Centro 

Atendimento ao Público: Segunda a sexta das 9h às 18h 

Contato: (11) 3388-7164 

 

 Abastecimento de água potável 

 

O município de Itatiba possui um dos mais altos índices de atendimento nesse 

quesito, pois 99,7% dos domicílios são atendidos com água tratada e apenas 

0,3% dependem de poços artesianos ou nascentes.  

 

Especificação Técnica: 

Ligações de água: 31.748 

Economias de água: 37235 

Extensão de redes de água: 189927 quilômetros 

Estações de tratamento de água: 1 

Poços: 1 

Reservatórios: 28 

Capacidade de reserva: 13530 milhões de litros 

 

 

A Sabesp assumiu os serviços de água e esgotos de Itatiba em dezembro de 

1980.  

O município é abastecido por dois sistemas: Sede e Princesa da Colina, sendo 

uma estação de tratamento de água e um poço profundo com capacidade total 
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de 350 litros por segundo. Tem como manancial o rio Atibaia. Em Pesquisa 

realizada neste ano de 2015, apurou-se: 

 

83% estão satisfeitos com a água da Sabesp (ótima + boa); 

96% afirmaram que a água nunca falta ou de vez em quando falta água; 

79% estão satisfeitos com o atendimento (ótimo + bom) ; 

83% no geral, estão satisfeitos com a empresa (muito satisfeito + satisfeito). 

 

 Esgoto 

 

O município de Itatiba possui um dos mais altos índices de atendimento nesse 

quesito, pois 99,5% dos domicílios possuem rede de esgotos, 0,1 se utilizam 

de fossa e 0,3 outros meios.  

Especificação Técnica: 

 

Ligações de esgoto: 29684 

Economias de esgoto: 35115 

Extensão de redes coletoras: 137624 quilômetros 

Estações de tratamento de esgotos: 2 

 

Quanto ao esgoto, a cidade conta com duas estações de tratamento, com 

capacidade total de 239,89 litros por segundo. O sistema contribui para a 

despoluição do Ribeirão Jacaré e do Rio Atibaia. 
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  Em Pesquisa realizada no ano de 2015, apurou-se: 

  91% estão satisfeitos com o serviço de esgoto (ótimo + bom); 

  79% estão, no geral, satisfeitos com o atendimento (ótimo + bom). 

 

Resíduos domésticos 

 

A coleta e transporte tanto de resíduos domiciliares quanto recicláveis é feita 

por empresa terceirizada, a Litucera Limpeza e Engenharia Ltda.  

A coleta de resíduos domésticos é feita porta a porta e abrange 100% da 

cidade. Alguns bairros são feitos diariamente (segunda a sábado) e os demais 

três vezes por semana, conforme cronograma abaixo: 

Número da Rota 
Dias da semana em que 

ocorre a coleta 
Bairros abrangidos 

Rota 1 
2ª, 3ª, 4ª, 5ª, 6ª e 

Sábado- Noturno 

Cidade Jardim Jardim Aurora 

Loteamento Jardim Teresa Jardim 

Jardim Nova Itatiba Jardim Ipe 

Condominio Terra de Savion 

Village das Palmeiras Lotamento 

Novo Cruzeiro Jardim São Marcos 

Vila Cruzeiro NR Afonso Zupardo 

Jardim Sta Filomenta 1 e 2 Vila 

Brasileira Jardim Coronel Peroba 

Vila Cassaro Vila Belém 

Loteamento Juliani Vila Bela 

VistaJardim Lanfranchi Centro Vila 

Segatto Vila João F. Penteado 

Jardim Nice Morrão da Força Vila 

Fassina NR Vale Verde Vila 

Ravena Jardim Maria Jardim Alice 

Jardim Alto da Santa Cruz 

Chacará Boa Fé Vila Prudente de 

Moraes Vila Mutton Loteamento 

Recanto do Parque Jardim São 
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João Jardim Alves da Silva Jardim 

Morumbi NR Carlos Borella Jardim 

Santo Antonio Chacará Piovesana 

Jardim América Vila Santa 

Terezinha Loteamento Tescarollo 

Jardim Lucia Vila Rita Vila 

Centenário 

Rota 2 
2ª, 3ª, 4ª, 5ª, 6ª e 

Sábado - Diurno 

Vila Santa Clara Jardim Santa 

Luzia Jardim De Lucca Jardim 

Estela Jardim Arizona Parque 

Industrial de Itatiba Jardim Santa 

Rosa Parque Santa Rosa Jardim 

do Engenho NR Pedro Costa NR 

João Maggi NR Dr. Luiz Mattos 

Pimenta Jardim São Vicente 

Giardino d'Italia Parque Luiz 

Latorre Cecap 

Rota 3 2ª, 4ª e 6ª - Noturno 

Jardim do Leste Itatiba Country 

Club Jardim São Luiz 2 Jardim São 

José Jaridm Galetto Jardim Vitoria 

Jardim México Reis de Ouro 

Loteamento Santo Antonio 

Residencial Flamboyant Jardim 

Esplanada Vila Pabreu Vila 

Trevisone Vila Capeletto Jardim 

Salessi Jardim Santa Adelina Vila 

São Caetano Jardim Ns. Sra. Das 

Graças Jardim Delforno Jardim 

Paladino Terras de Santa Cruz 

Jardim Nova América 1 e 2 

Rota 4 2ª, 4ª e 6ª- Diurno 

Parque da Fazenda Citrus Pomar 

São Jorge Desmembramento 

Chavini Recanto Princesa da 
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Colina Parque Nova Xampirra 

Distrito Industrial Alfredo Rela 

Encosta do Sol Bairro dos Leites 

Parque São Miguel Tapera Grande 

Residencial Paradiso Loteamento 

Itatiba Park NH Roberto Panzarin 

CH Fioravante Polessi NR Porto 

Seguro Docle Vitta Jardim Nova 

Itatiba 2 Jardim Monte Verde 

Jardim Leonor Vivendas do 

Engenho D'agua 1, 2 e 3 Venda 

Nova Aparecidinha Pinhal 

Xampirra Itapema Mombuca Terra 

de San Diego Pinheirinho Ponte 

Nova Spa 7 Voltas Hospital 

Regional 

Rota 5 
3ª, 5ª, 6ª e Sábado - 

Noturno 

Parque Laranjeiras Parque da 

Colina 1 e 2 Recanto da Paz Portal 

da Colina Jardim Novo Horizonte 

NR João Corradini 1 e 2 Vila 

Jarussi 2 NR Abramo Delforno 

Jardim Nardin Bairro da Ponte Ville 

de France NR Pedro Fumachi 

Rota 6 3ª, 5ª e Sábado - Diurno 

NH Erasmo Chrispim Loteamento 

Ainda Jaffet Jardim das Nações 

Jardim Nova Esperança Caminhos 

do Sol Recanto dos Passáros 

Jardim dos Lagos Ville de 

Chamonix Bosque dos Eucaliptos 

Vila Real Jardim Virginia Parque 

Empresarial Morada dos Fontes 

Jardim das Laranjeiras Recanto do 

Atibaia Recreio Costa Verde 
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Chachoeiras do Imaratá Sitio da 

Moenda Residencial Gremio 

Residencial Moenda Condominio 

Itaembu Terra de São Sebastião 

Clube de Campo Fazenda Capela 

do Barreiro Hotel Fazendo Dona 

Carolina Summertime Terras de 

San Marco Chacara Santa Cruz 

dos Pires Bosque dos Pires 

Chacara San Martin Real Parque 

Dom Pedro 1 Loteamento Jardim 

Ana Maria Loteamento Recanto 

das Estrelas Morada dos Passaros 

Morro Azul Bairro dos Pintos Pedra 

de Ouro Pico Alto Terra Nova Beija 

Flor Fazenda Malabar 

 

 A quantidade total de resíduos domiciliares coletados diariamente gira em 

torno de 100 toneladas e os mesmos são destinados ao aterro sanitário 

municipal, operado pela Prefeitura. 

A Prefeitura de Itatiba, por meio da Secretaria de Meio Ambiente e Agricultura, 

dispõe de cinco Ecopontos instalados na cidade. O objetivo é evitar o descarte 

clandestino de resíduos com a oferta de um local para a destinação adequada. 

Os locais funcionam de segunda à sexta-feira, das 7h30 às 11h30 e das 13h00 

às 17h30 e aos sábados, das 8h00 às 12h00. Segue abaixo, a lista dos 05 

ecopontos: 

Estação Jardim Vitória- Rua Aurora Fernandes Zanuto, nº01; 

Estação San Francisco- Avenida Neide Vieira de Almeida Barbosa, nº501; 

Estação Jardim Novo Horizonte- Rua Luiz Jarussi, nº1000; 

Estação N. R. Porto Seguro- Rua Urbano Bezana, nº250; 

Estação Jardim das Nações- Avenida Vicente Catalani, nº1685. 

Abaixo, segue lista dos materiais que podem ser descartados nos ecopontos: 

 



20 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Resíduos sólidos de serviço de saúde 

 

Itatiba conta também com coleta de lixo hospitalar, sob responsabilidade da 

empresa contratada, Litucera Limpeza e Engenharia Ltda. Após coleta, os 

resíduos são encaminhados para tratamento (incineração) na Silcon Ambiental 

em Paulínia. 

 

Sistema atual de coleta seletiva 

 

A coleta seletiva atende 100% dos domicílios da área urbana uma vez por 

semana e todo material é enviado para a Central de Triagem que é operada 

pelos membros da Cooperativa dos Catadores e Triadores de Materiais 

Recicláveis de Itatiba (Cooperativa Reviver). Esta central, inaugurada em 

março de 2015, tem capacidade de reciclar 220 toneladas de material por mês. 

 

 

 

 

 

 

 

Resíduos de madeira- restos de mobília com medida de até 1 metro 

 

Resíduos recicláveis 

Resíduo de eletroeletrônico (monitor, impressora, eletrodoméstico) 

Resíduos de construção civil- concreto, terra, cerâmica, madeira, metal, 

plástico, entulho, com, até 1m3. 

Isopor (desde que não estejam comprometidos com resíduos orgânicos 



21 
 

 

O Município disponibiliza coleta seletiva, abrangendo 100% da zona urbana, 

com uma frequência de uma vez por semana, em cada bairro, conforme 

cronograma anexo. Os resíduos coletados são encaminhados para a 

Cooperativa Reviver. 

 

Número da Rota 
Dias da semana em que 

ocorre a coleta 
Bairros abrangidos 

Rota 1 

 

Todas as segundas-

feiras, a  partir das 7h 

 

Centro – Vila São José – Vila 

Segato – Jardim Matheus – Jd. 

Tereza – Parque São Valentin – 

Jardim Aurélia – Cidade Jardin – 

Centrla Parque II – Beija Flor –Vila 

Belém – Vila Cassaro – Cel 

Peroba – Jardim Ipê – Brasileira – 

Bela Vista – Alto de Fátima – Vila 

Lanfranch – Santa Luzia – Bairro 

do Engenho – Jardim do Engenho 

– N.R. Luiz de Matos Pimenta – 

N.R. João Maggi – N.R. Pedro 

Costa – Giardino D’Italia – Nova 

Itatiba I e II. 

Rota 2 

 

Todas as terças-feiras, 

a  partir das 7h 

 

Vila Prudente de Moraes – Vila 

João Fco. Penteado – Vila Mutton 

– Jardim Alice – Jardim Maria – 

Alto da Santa Cruz – Jardim Santo 

Antonio – N.R. Carlos Borela – 

Jardim Morumbi – Jardim Alves da 

Silva – Jardim São João – 

Esplanada – Flamboyant – Lot. 

Santo Antonio – Rei de Ouro – 

Verona – Portal da Colina – 

Condomínio Jarussi – Novo 
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Horizonte – Corradini I e II – N.R. 

Abramo Delforno – Jardim Nardin 

– Vila Petti – Vila Carrraro – Vila 

Trevisone – Vila Capeletto – 

Jardim Salessi – São Caetano – 

Jardim Delforno – Vale Verde – 

Lot. Irmão Momentel – Cristo 

Redentor – Santa Cruz – Vila 

Fassina – Jardim Nice – Santa 

Terezinha – Vila Centenário – Vila 

Tescarolo – Jardim Lucia – Vila 

Rita – Jardim América – Jardim 

Vitória Recanto do Parque – 

Jardim México – Harmonia. 

Rota 3 

Todas as quartas-feiras, 

a partir das 7h 

 

Recanto Monte Verde – Recanto 

Costa Verde – Recanto da Paz – 

N.R. Pedro Fumach – Parque San 

Francisco – Colina I e II – Lot. 

Irmãos Padovani – San Diego – 

Pinheirinho –  Itatiba Coutry Club – 

Jardim do Leste – Parque das 

Laranjeiras – Central Parque I – 

Galetto – Parque Empresarial 

Dilico Corradini – Jardim Virginia – 

Vila Real – Recanto do Atibaia – 

Chamonix – Jardim dos Lagos – 

Bosque dos Eucaliptos – Recanto 

dos Pássaros – Caminho do Sol – 

Mombuca – Pecorari – 

Palmeirinhas – Nova Esperança – 

Xampirra – Aparecidinha – Parque 

da Fazenda – Chavini – Chácara 

da Mônica – Citros Pomar São 
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Jorge – Princesa da Colina – 

Venda Nova – Nova Xampirra – 

Distrito Industrial – Bairro do Pinhal 

– Encosta do Sol. 

Rota 4 

Todas as quintas-feiras, 

a  partir das 7h 

 

Centro – Vila Segato – Vila São 

José – Central Parque II – Beija 

Flor – Jardim Ester – Morada dos 

Pássaros – Jardim São Luiz – 

Chácara Piovesana – Arizona – 

Jardim Estela – Parque Luís 

Latorre – Villagio Paradiso – 

Tapera Grande – São Gabriel – 

Itapema – Santa Rosa – Dolce Vita 

– Itatiba Park – N.R. Porto Seguro 

– N.R. Maximo Panzarin – N.R. 

Roberto Panzarin – N.R. 

Fioravante Polessi – N.R. Pedro 

Costa – N.R. João Maggi – 

Fazenda Pereiras – SPA Sete 

Voltas – Paineiras Living Club – 

Hospita Regional – Engenho 

D’Agua I–II e III – Jardim Leonor – 

Bairro da Ponte. 

Rota 5 

Todas as sextas-feiras, 

a partir das 7h 

 

Jardim Paladino – Vila Cruzeiro – 

Vila Novo Cruzeiro – São Marcos – 

Vilagio Foussuzzi – Vilage das 

Palmeiras – Terras de Savion – 

Nações – Loteamento Aida 

Hadade Jafet – Terra Nova – 

Filomena Zuppardo I e II – N.R. 

Afonso Zuppardo – N.R. Erasmo 

Crispin – Recanto das Estrelas – 

Morro Azul – Jardim Ana Maria – 
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Real Parque D’Pedro I – Chácara 

San Martin – Bairro dos Pintos – 

Ponte Nova – Moenda IeII – Terras 

de São Sebastião – Clube de 

Campo Fazenda – Residencial 

Grêmio – Beira Rio – Santa Cruz 

dos Pires – São Marcos – Summer 

Time – Capela do Barreiro – Hotel 

Dona Carolina. 

 

A Cooperativa Reviver, Cooperativa dos Catadores e Triadores de materiais 

recicláveis do município de Itatiba, foi formalmente instituída, e está locada em 

um galpão na Estrada Municipal Benedito Antonio Regagnin, s/nº, Bairro 

Pinheirinho, Itatiba-SP. Por meio dos serviços de coleta seletiva, porta-a-porta 

e ecopontos, o material reciclável é encaminhado à Cooperativa. No galpão, os 

cooperados realizam o recebimento, a triagem, a compactação e 

enfardamento, o armazenamento e encaminham para comercialização os 

materiais recicláveis. A comercialização ocorre com estabelecimentos 

existentes no município e com indústrias de reciclagem instaladas em outros 

municípios. 

Segue na tabela abaixo, detalhamento da quantidade de materiais recicláveis 

recolhidas em Itatiba, no ano de 2016: 

 

Material Total recolhido em toneladas 

Plástico 253 

Papel 583 

Vidro 297 

Metal 91 

Alumínio 11.500 

Outros 10.700 
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Transportes 

Transporte Rodoviário 

 

O município de Itatiba possui uma localização privilegiada, a 84 km da Capital, 

no quadrante noroeste, e está ao lado de Jundiaí (24 Km) e Campinas (32 Km). 

É servida por uma das melhores redes de rodovia do Estado, com fácil acesso 

para a Capital através das rodovias Anhanguera e Bandeirantes que estão 

localizadas nas proximidades (veja no mapa a seguir).  

 

  As principais rodovias que cruzam o município são as seguintes: 

• D. Pedro I (SP 65)  

• Eng. Constâncio Cintra (SP 360) Itatiba - Jundiaí 

• Romildo Prado (SP 63) Itatiba - Louveira 

• Alkindar Monteiro Junqueira Itatiba – Bragança Paulista 

• Edenor João Tasca Itatiba-Vinhedo 

• Adolpho Pecorari Itatiba-Valinhos 

A Rodovia D. Pedro I (SP 65) que liga Campinas à Jacareí, é um dos principais 

corredores do Estado de São Paulo que atravessa o município de Itatiba na 

direção leste-oeste. Desde seu início, em Jacareí, ela cruza com as Rodovias 

Carvalho Pinto, Presidente Dutra, Fernão Dias e termina na Rodovia 

Anhanguera, em Campinas.  



26 
 

Hoje, em conjunto com a Via Anhanguera e o sistema Dutra-Carvalho Pinto, a 

D. Pedro I faz a ligação de todo o fluxo de veículos entre o interior e o litoral 

norte paulista até o Rio de Janeiro, oferecendo acesso também ao sul de Minas 

Gerais e Belo Horizonte através da Fernão Dias. 

 

 

No destaque, em vermelho, a Rodovia D. Pedro I cruzando o Município de 

Itatiba 

 

Trecho da Rodovia D. Pedro I que passa pelo município de Itatiba. 

 

A Rodovia SP 360, que liga Jundiaí à Águas de Lindóia, passa pelo município 

na direção norte-sul, dando inclusive acesso à área urbana. Neste trecho, ela 

recebe o nome de Rodovia Eng. Constâncio Cintra. Foi duplicada 

recentemente desde seu entroncamento com a Via Anhanguera até Itatiba, 
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num trecho que oferece muito conforto e segurança. É considerada como uma 

das mais belas rodovias do interior paulista, pois entre serras e montanhas com 

muita área verde e ar puro, liga as cidades integrantes do Circuito das Águas. 

Em decorrência desse fato recebia antes a denominação de Rodovia das 

Estâncias.    

 

 

No destaque, em vermelho, os dois trechos da SP 360 no município de Itatiba 
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A SP 360 duplicada nas proximidades de Itatiba  

 

Rodovia Romildo Prado (SP 63), faz a ligação de Itatiba à Louveira num trecho 

de 18 km. Passou recentemente por obras de modernização incluindo recape e 

sistema de segurança. É uma das mais bonitas rodovias da região e tem uma 

forte característica turística, pois percorre um trecho entre diversas 

propriedades que são atrativos (Sítio São José, Fazendinha etc. – veja 

“Atrativos”) Também vale a pena aproveitar a paisagem que dela se descortina: 

entre colinas, destaca-se o verde da vegetação em suas diversas tonalidades, 

uma característica de Itatiba.     

 

 

A belíssima paisagem que se descortina na rodovia 

 

Rodovia Alkindar Monteiro Junqueira, faz a ligação entre Itatiba e Bragança 

Paulista num trecho de 40 km. Bastante movimentada, pois dá acesso à 

diversos condomínios de luxo implantados na região e a bairros de Itatiba e 

Bragança, seu traçado é antiqüíssimo, mas foi modernizada em diversas 

oportunidades. Atualmente encontra-se em licitação pelo Governo do Estado 

visando a sua duplicação, o que virá de encontro às atuais necessidades da 

população e dos turistas. 
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Trecho da Rodovia Alkindar Monteiro Junqueira 

 

Adolpho Pecorari- Estrada Itatiba-Valinhos, liga as duas cidades num trecho de 

22 km. É um dos acessos à Serra dos Cocais e ao Pico da Jurema e, 

justamente por isso, é parte importante dos atrativos na zona rural do 

município. Suas pistas simples (com um acostamento mínimo) foram 

recapeadas recentemente e não possuem muito movimento, sendo uma 

rodovia ideal para um passeio agradável e sem pressa, entre sítios que 

produzem caqui e diversas outras frutas.  

 

 

Acima a belíssima paisagem que se descortina da Serra dos Cocais. 

 

Rodovia Edenor João Tasca (Estrada Itatiba-Vinhedo), liga as duas cidades 

num trecho de 17km. Também dá acesso à Serra dos Cocais e ao Pico da 

Jurema. Além de fazer a ligação entre os dois municípios, esta estrada (a 
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exemplo da Itatiba-Valinhos) também possui uma forte característica turística. 

Seu traçado, por entre montanhas, lhe empresta um aspecto bucólico 

comparável às rodovias que cortam a Toscana, na Itália. São vários os 

atrativos que encontramos ao seu redor, como restaurantes e propriedades 

rurais produtoras de diversas frutas, além a paisagem deslumbrante que o 

turista têm à sua disposição.   

 

 

 

Um aspecto da estrada turística entre Itatiba e Vinhedo 

 

Como um empreendimento gerenciado pela iniciativa privada, a atual rodoviária 

foi inaugurada em 1986. Atende com linhas diretas para as cidades vizinhas, 

São Paulo e Santos.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Localização: Rua Domingos Pretti, nº 245, Jardim de Lucca 

Localidade mais próxima: Mercado Municipal “Dona Lica” 

Jurisdição: Equipamento privado 

Transporte: Servido por ônibus urbano, fácil acesso a pé ou carro. 
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Funcionamento: Diariamente, com atendimento ininterrupto. 

Estado de conservação: Regular. 

Acessibilidade: Possui acesso adaptado  

Contato: (11) 4524-0301 

Transporte Coletivo 

 

A TCI – Transporte Coletivo de Itatiba é a empresa concessionária do 

transporte público de Itatiba e atende toda a área urbana, bem como os bairros 

localizados na zona rural.  

 

 

Com ônibus modernos, pois sua frota foi substituída recentemente, oferece um 

serviço de qualidade para os usuários, visando sempre a segurança, a 

modernidade, o conforto e a pontualidade. Atualmente opera as seguintes 

linhas: 

 

→ Aparecidinha / Distrito Industrial / Extra / SUS; 

→  Bairro da Ponte / Delforno / Novo Horizonte / Santa Cruz; 

→ Beija-Flor / Arizona / JD. Galleto / Central Park / Jardim Ester; 

→ Eng. D’Água / JD. Leonor / Hosp. Itatiba / UPA / Itatiba Mall; 

→ Chamonix / Rec. Pássaros / Caminhos do Sol / JD. Lagos / Atibainha / Nova 

Suíça; 

→ C. Campo / T.São Sebastião / B. dos Pires / Capela do Barreiro / S. Marcelo 

/ Rio Abaixo; 
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→ Crispim / Zupardo / Fátima / Terra Nova / Jardim Ipê; 

→ Esplanada / Harmonia / R. de Ouro / Jd. Vitoria / R. Santo Antonio / 

Centenário / JD Jarussi; 

→ Jardim das Nações / Av Expedicionários / Pabreu Mall; 

→ Mombuca / Vista Linda / Jd. Nova Esperança; 

→ Morro Azul / Real Parque / Zooparque; 

→ Paraíso / Tapera Grande; 

→ Prefeitura Nova / Extra / SUS / Rodoviária; 

→ Itatiba Park / P. Seguro / P. Costa / Dr. Pimenta / B. Engenho; 

→ San Francisco / Pq. Colina / Pedro Fumachi; 

→ Eng. D’Água / JD. Leonor / Hosp. Itatiba / UPA / Itatiba Mall; 

→ Vila Real / JD Virginia / Cruzeiro; 

→ B. do Porto / PQ. Industrial / JD. Laranjeiras. 

Transporte Aeroviário 

 

Apesar de não contar com um aeroporto no município, Itatiba é servida por 

grandes aeroportos localizados a curta distância, a exemplo do AEROPORTO 

INTERNACIONAL DE CAMPINAS – VIRACOPOS, situado a cerca de 43 Km. 

que podem ser percorridos em 46 minutos.   

   

O AEROPORTO INTERNACIONAL DE SÃO PAULO (Guarulhos-Cumbica), 

está situado a 101 Km de Itatiba, distância esta que pode ser percorrida em 

cerca de 1h14m. Esta facilidade de locomoção, advinda de sua privilegiada 

localização e excelentes vias de comunicação, colocam Itatiba entre dois dos 

principais aeroportos brasileiros. Nesse sentido, de todo o Brasil ou mesmo do 

exterior, os turistas têm um acesso muito facilitado para Itatiba.  

 

Da mesma forma que o aeroporto de Cumbica, também o AEROPORTO DE 

CONGONHAS, na Capital, está situado a uma curta distância de Itatiba, cerca 

de 90 Km, que podem ser percorridos em 1h20m.  
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Além desses três principais aeroportos que estão localizados a curta distância 

do município, outros dois menores também podem ser utilizados para pousos e 

decolagens quando se tratar de viação executiva, conforme descrição abaixo: 

 

Aeroporto Estadual Comandante Rolim Adolfo Amaro, em Jundiaí. Conta com 

pista de 1.400 m, terminal de passageiros com 500 m² e estacionamento para 

50 veículos. São 29,8 quilômetros de distância do centro de Itatiba que podem 

ser percorridos em 29 minutos. As operações são de voos executivos, sendo 

que, em 2014, recebeu 13.428 passageiros e 86.104 pousos e decolagens. 

 

Aeroporto Estadual Artur Siqueira (Bragança Paulista) possui pista de 1.200 m, 

terminal de passageiros com 225 m², além de estacionamento para 76 

veículos. O aeroporto está localizado a 40 quilômetros do centro de Itatiba, 

distância esta que pode ser vencida em 42 minutos. Atende as demandas de 

voos executivos. Em 2014, movimentou 38.306 usuários e 37.567 pousos e 

decolagens. 
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Comunicação – Jornais, internet, rádio, televisão, correio e telefonia 

 

CRN  Central de Rádio e 

Notícias  

Com 57 anos de fundação a 

antiga Rádio Progresso de 

Itatiba, vindo a se denominar 

Rádio das Nações e 

atualmente CRN Central de 

Rádio e Notícias conta com 

um público eclético e com 

uma programação variada, 

explorando diversos gêneros, além de uma programação musical em total 

sintonia com o que de mais avançado existe no mundo atual. 

Rádio CRN traz em sua programação, profissionais renomados na área da 

comunicação, sempre com informações de hora em hora, utilidade pública, 

entretenimento com destaque aos eventos locais. 

 

Localização: Ladeira Irineu Lopes de Lima, nº 418, Centro - Itatiba 

Localidade mais próxima: Praça José Bonifácio 

Funcionamento: De segunda a domingo das 8h às 18h  

Contato: (11) 4524-0003 

 

Quanto à televisão, no ar desde novembro de 2000, a 

ITV Brasil tem como missão levar aos telespectadores 

uma programação regional com informação 

responsável e entretenimento para todas as idades. 

Atualmente, a ITV Brasil produz seis programas 

segmentados sobre temas atuais, assuntos e os 

costumes da nossa cidade. Jornalismo, saúde, esporte, 

música, eventos e negócios, tudo num só canal. A ITV Brasil atinge um público 

de mais de 50 mil telespectadores, cerca de 57% da população de Itatiba.  
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Localização: Travessa São Valentim, nº 185, Parque São Vicente 

Funcionamento: De segunda a sexta das 9h às 18h  

Contato: (11) 4524-4368 

 

Itatiba possui o Jornal Itatiba Diário, 

fundado em 1973, o Jornal de Itatiba 

publica diariamente as notícias de 

Itatiba, da região e do mundo, com 

cadernos de política, economia, gerais, 

policiais, sociedade, esportes, cidades, 

classificados e os melhores negócios 

da cidade. Atinge mais de 30 mil 

pessoas diariamente. 

 

Localização: Rua Coronel Camilo Pires, 

nº 368, Centro - Itatiba 

Funcionamento: Segunda a sexta das 9 

às 18h, sábado das 9h às 12h 

Contato: (11) 4524-0507 
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Inventário do serviço de atendimento médico emergencial 

 

SANTA CASA DE MISERICÓRDIA 

 

Fundada em 1º de janeiro de 

1899, foi instalada inicialmente 

numa antiga residência do 

Largo da Matriz (hoje Praça da 

Bandeira). Posteriormente foi 

transferida para outra 

residência na Rua Campos 

Salles e, em seguida, para Rua 

Comendador Franco, onde hoje 

está instalada a Corporação 

Musical ‘Santa Cecília’. 

 

O prédio definitivo da Santa Casa de Misericórdia foi inaugurado em 1922, 

tendo à frente das obras o Dr. Luiz de Mattos Pimenta, médico fluminense, que 

muito se dedicou à cidade. Em 1999, passou por uma restauração de sua 

fachada, tornando-se mais um de nossos cartões postais. 

 

Localização: Avenida da Saudade, nº 43, Jardim Tereza.  

Localidade mais próxima: Asilo São Vicente de Paulo 

Jurisdição: Equipamento privado. 

Transporte: Servido por ônibus urbano, fácil acesso a pé ou de carro. 

Funcionamento: Ininterrupto, 24 horas, visitas com agendamento.  

Capacidade: 10 pessoas 

Estado de conservação: Bom  

Acessibilidade ao atrativo: Possui escada, elevadores e acesso adaptado,   

Tempo necessário para conhecer: 12 horas 

Equipamentos e serviços: Possui telefone, sanitários, nas imediações 

lanchonetes e restaurantes. 

Contato do atrativo: (11) 4538-3533. 
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HOSPITAL ITATIBA 

 

Fundado em 1978 com o 

nome de “Hospital 

Regional” foi assumido, 

em 1997, por um grupo 

de médicos sob a 

denominação de 

“Hospital Sírio Libanês” 

e, em 2008, sob outra 

administração se torna o 

“Hospital Itatiba”. A atual 

gestão após anos de luta, superação e investimento técnico e tecnológico, 

resgatou a credibilidade e posicionou mais 

uma vez o Hospital Itatiba entre as 

melhores opções em saúde em Itatiba e 

região. Com uma consultoria estratégica em Gestão da Saúde, hoje comemora 

o sucesso de um Hospital de qualidade para pacientes, médicos e parceiros. 

Sempre com uma visão macro buscando as melhores condições de trabalho ao 

médico; o melhor atendimento aos pacientes; e as melhores condições de 

negócio aos planos de saúde, empresas e instituições parceiras. 

Especialidades: Anestesiologia, Angiologia, Alergologia, Cardiologia, Cirurgia 

Buco-Maxilo-Facial, Cirurgia Geral, Cirurgia Plástica, Cirurgia Vascular, Clínica 

Médica, Dermatologia, Endocrinologia, Fisioterapia, Fonoaudiologia, 

Gastroenterologia, Geriatria, Ginecologia, Obstetrícia, Neurologia, 

Nutricionismo, Oftalmologia, Oncologia, Ortopedia, Otorrinolaringologia, 

Pediatria, Psiquiatria, Proctologia, Psicologia, Radiologia, Reumatologia, 

Urologia. 

 

Localização: Rodovia das Estâncias, km 92, Bairro da Ponte 

Localidade mais próxima: Itatiba Mall 

Jurisdição: Equipamento privado 

Transporte: Servido por ônibus urbano, fácil acesso de carro. 

Funcionamento: Diariamente, com atendimento ininterrupto. 
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Estado de conservação: Ótimo. 

Acessibilidade: Possui acesso adaptado  

Contato: (11) 3183-5544 

 

 

UPA – UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO 

 

A UPA - Unidade de Pronto 

Atendimento é uma estrutura de 

complexidade intermediária, ou 

seja, ela se encaixa entre os 

postos de saúde e as portas de 

urgências hospitalares. O 

objetivo da UPA é diminuir as 

filas nos prontos socorros dos 

hospitais evitando que casos de 

urgências e emergências de 

baixa complexidade que podem ser resolvidos na UPA e os casos 

ambulatoriais que podem ser resolvidos nas Unidades Básicas de Saúde sejam 

encaminhados para os hospitais. A UPA é resultado de um convênio com o 

Governo Federal e está capacitada para resolver grande parte das urgências e 

emergências de baixa complexidade, como pressão e febre altas e cortes. 

Oferece estrutura com Raio X, eletrocardiografia, pediatria, laboratório de 

exames de urgência e leitos de observação. Em média, 97% dos casos são 

solucionados na própria unidade, pois o corpo clínico, além de prestar os 

primeiros socorros, se preocupa controlar o problema e detalhar o diagnóstico, 

julgando se existe a necessidade de encaminhar o paciente a um hospital ou 

mantê-lo em observação por 24h. 

 

Localização: Avenida Benedita Carra Corradine, s/nº 

Localidade mais próxima: Galeria Itatiba Mall 

Jurisdição: Equipamento público 

Transporte: Servido por ônibus urbano, fácil acesso a pé ou carro. 

Funcionamento: Diariamente, com atendimento ininterrupto. 
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Estado de conservação: Ótimo. 

Acessibilidade: Possui acesso adaptado  

Contato: (11) 4538-4594 

4.5.1 Farmácias e Drogarias 

 

Itatiba possui 29 estabelecimentos registrados como farmácia ou drogaria na 

prefeitura municipal. Segue abaixo Lista com cada uma e seu endereço. 

 

Bifarma 

Praça da Bandeira, nº 70, Centro, (11) 4538-3042 

Droga Raia 

Rua Luiz Scavone, nº451, Jardim de Lucca, (11) 4534-1254 

Droga Rede 

Avenida Antônio Nardi, nº  423, San Francisco, (11) 4524-0705 

Drogaria 29 

Av Senador Lacerda Franco, nº 696, Vila Capelleto, (11) 4538-3858 / 4524-

1751 

Drogaria Brandão e Figueiredo 

Estrada Municipal Nemesio dos Santos, nº 120, Moenda, (11) 4487-9328 

Drogaria Zézinho 

Rua Rangel Pestana, nº 173, Centro, (11) 4524-1852 

Drogaria Itamed 

Avenida Senador Lacerda Franco, nº 463, Centro, (11) 4524-0633 

Drogaria Itamed 

Avenida Barão de Itapema, nº 87, Centro, (11) 4524-1758 

Drogaria Magestic 

Avenida Marechal Castelo Branco, nº 26, Jardim da Luz, (11) 4538-6669 

Drogaria Magestic 

Avenida Antônio Nardi, nº 394, San Francisco, (11) 4538-1448 

Drogaria Mais Saúde 

Rua Manoel Augusto Sanfins, nº 50, Vila Brasileira, (11) 4524-7805 

Drogaria Marcelo 

Rua Quintino Bocaiúva, nº 209, Centro, (11) 4594-9820 
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Drogaria Marcelo 

Rua Quintino Bocaiúva, nº 319, Centro, (11) 4524-6866 

Drogaria Marcelo 

Rua Pedro Mascagni, nº 129, Jardim Galetto, (11) 4524-5525 

Drogaria Marcelo 

Avenida Prudente de Moraes, nº 283, (11) 4538-8919 

Drogaria Marcelo 

Avenida Marechal Deodoro, nº 704, Centro, (11) 4594-5794 

Drogaria Marcelo 

Rua Santo Antonio, nº711, Jardim Carlos Borella, (11) 4538-8919 

Drogaria Nossa Senhora do Belém 

Rua Francisco Glicério, nº 378, Centro, (11) 4538-0443 

Drogaria Real 

Rua Doutor Jorge Tibiriçá, nº 55, Shopping Center Itatiba, Centro, (11) 4538-

0398 

Drogaria Santo Expedito 

Avenida Campinas, nº 188, Vila Brasileira, (11) 4524-1346  

Drogaria São Matheus 

Avenida da Saudade, nº 2, Jardim Tereza, (11) 4538-5363 

Drogaria São Paulo 

Rua Francisco Glicério, s/nº, Centro, (11) 4003-3393 

Drogasil 

Rua Francisco Glicério, nº 344, Centro, (11) 4524-0516 

Farmanossa 

Avenida Eloy Agemiro Carniatto, nº 60, Jardim do Engenho, (11) 4524-5449 

Farmácia Belém 

Praça da Bandeira, nº 127, Centro, (11) 4524-6547 

Maxi Farma 

Rua Quintino Bocaiúva, nº 281, Centro, (11) 4534-1700 

Pharma Pura – Farmácia de Manipulação 

Rua Francisco Glicério, nº 226, Centro, (11) 4538-0610 

Prudente Farmácia e Manipulação 

Rua Doutor Aguiar Pupo, nº 30, Centro, (11) 4538-4946 
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Raízes – Homeopática e de Manipulação 

Rua Quintino Bocaiúva, nº 187, Centro, (11) 4524-2763 

Energia 

 

Itatiba conta com 100% das residências 

abastecidas com energia elétrica e a 

rede atinge todo o município, incluindo a 

zona rural. Hoje o serviço de 

abastecimento e a manutenção 

encontram-se sob a responsabilidade da 

CPFL – Companhia Paulista de Força e 

Luz  

 

Empresa Responsável Companhia 

Paulista de Força e Luz - CPFL 

Localização: Rua Camilo Pires, nº 106, Centro - Itatiba 

Atendimento: Segunda a sexta das 8h às 12h e das 13h às 17h 

Contato: (11) 4538-2426 

Segurança 

 

Guarda Municipal 

A Guarda Municipal de Itatiba integra atualmente a Secretaria de Segurança e 

Defesa do Cidadão. A GM trabalha como força auxiliar e preventiva no Sistema 

de Segurança Municipal, em especial na segurança do patrimônio do 

município; no auxílio ao trânsito, oferecendo estrutura aos bombeiros 

municipais, bem como à Polícia Militar e Polícia Civil; desenvolvendo um 

trabalho comunitário de auxílio aos munícipes, principalmente aos idosos, 

crianças e famílias, possui uma unidade de guarda florestal. Gerencia também 

o sistema Olho Vivo composto por dezenas de câmeras espalhadas por pontos 

estratégicos do município e monitoradas 24 horas por dia. 
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Localização: Rua Antonio Ferraz Costa, s/nº, Parque Ferraz Costa 

Funcionamento: Diariamente, ininterrupto 

Contato: (11)  3183 - 0028 (Administrativo) Emergências 24 horas (153 / 0800-

7722-153 Gratuito) 3183 0014 / 3183 0018 

 

Além da Guarda Municipal, Itatiba possui 02 unidades da Polícia Civil e 01 

unidade da Polícia Militar, segue fichas técnicas abaixo: 

 

POLÍCIA CIVIL - DELEGACIA DE DEFESA DA MULHER 

Localização: Rua Benedito Silveira Franco, nº 156, Vila Lanfranchi 

Funcionamento: Diariamente, ininterrupto 

Contato: (11) 4538-4035 

 

POLÍCIA CIVIL - DELEGACIA DE ITATIBA 

Localização:Rua Benedito Silveira Franco, nº 156, Vila Lanfranchi 

Funcionamento: Diariamente, ininterrupto 

Contato: (11) 4538-4035 

 

POLÍCIA MILITAR – BATALHÃO DE ITATIBA - 49.BPM/I 2.Cia PM 

Localização: Rua Castro Alves 372 – Vila Santa Terezinha 

Funcionamento: Diariamente, ininterrupto 

Contato: (11) 4534-3989 

Bancos 

 

Itatiba possui 12 agências de bancos no município, bem como caixas 

eletrônicos em comércios locais. Segue abaixo listagem dos mesmos: 

 

Banco do Brasil, 1- Rua Francisco Glicério, nº 421, Centro, (11) 4524-0758; 

Banco do Brasil, 2- Rua Aguiar Pupo, nº 204, Centro, (11) 4538-3656 / (11) 

4534-1400; 

Banco Itaú, agência centro, 1- Rua Francisco Glicério, nº 385 , Centro, (11) 

4487-0791; 
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Banco Itaú, agência centro, 2- Rua Florêncio Pupo, nº 290, Centro, (11) 4004-

4828; 

Banco Itaú, agência 29 de Abril- Avenida 29 de Abril, nº 122, Vila Santa Clara, 

(11) 4534-0772; 

Banco Santander, agência centro, 1 - R Francisco Glicério, nº 221, Centro, (11) 

4487-1881/(11) 4524-2184; 

Banco Santander, agência centro, 2- Rua Francisco Glicério, nº 395, Centro, 

(11) 4524-1685; 

Bradesco, agência centro- Rua Quintino Bocaiúva, nº 178, Centro, (11) 4538-

3311; 

Bradesco- Praça da Bandeira, nº 36, Centro, (11) 4894-8200 ; 

Bradesco, agência Jd. De Lucca - R Luiz Scavone, nº 721, Centro, (11) 4594-

1114/4594-1205/4594-1710; 

Caixa Econômica Federal, agência centro- Praça da Bandeira, nº 51, Centro, 

(11) 4487-6950; 

Caixa Econômica Federal, agência 29 de Abril - Avenida Vinte Nove de Abril, nº 

505, (11) 4524-1675. 

 

Há um caixa eletrônico nas dependências da Rodoviária do Município de 

Itatiba. Outros caixas eletrônicos em outros estabelecimentos e comércios: 

Agencia do INSS- Avenida Senador Lacerda Franco, nº 451, Centro; 

Supermercados Covabra- Rua Domingos Pretti, nº 165, Jardim de Lucca; 

Extra Hipermercados- Luís Emanuel Bianchi, nº 120, Jardim Arizona; 

Bradesco Prefeitura do Município de Itatiba- Avenida Luciano Consoline, nº 

600, Jardim de Lucca, (11) 3183-0630; 

Supermercado Russi- Avenida Coronel Peroba, nº 397, Vila Brasileira. 

Comércio geral 

 

Principais redes e supermercados atuantes na cidade 

 

Hipermercado Extra- Avenida Luiz Emanuel Bianchi, nº 120, Bairro Engenho, 

0800 11 50 60; 
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Supermercados Covabra - Avenida Barão de Itapema, nº 74, Centro, (11) 

4487-6750; 

Supermercados Covabra- Rua Domingos Pretti, nº 165, Jardim de Lucca, (11) 

4487-6450; 

Supermercado Cristo Redentor- Rua Pedro Soares Penteado, 344, Vila Santa 

Cruz, (11) 4538-6719; 

Supermercado Dia- Avenida da Saudade, nº 670, Jardim Tereza, 0800 775 

1080; 

Supermercado Dia- Avenida Independência, nº 229, Centro, 0800 775 1080; 

Supermercado Império- Rua Pedro Elias de Godoy, nº 37, Jardim Coronel 

Peroba, (11) 4524-4099; 

Supermercado Modelo- Rua Campos Sales, nº 47, Centro, (11) 4524-4180; 

Supermercado Nações- Avenida Vicente Catalani, nº 1875, Jardim das Nações, 

(11) 4538-0807; 

Supermercado Russi- Rua Cel. Peroba, nº 397,Vila Brasileira, (11) 4010-2203; 

Supermercado Santa Terezinha- Rua Romeu Gava, nº 175, Jardim Santa 

Filomena, (11) 4524-6650; 

Supermercado Santo Antônio- Rua Santo Antônio, nº 1356, Jardim México, 

(11) 4524-5948; 

Supermercado Tescarollo- Avenida Prudente de Moraes, nº 45, (11) 4487-

6068; 

Supermercado Tulon- Avenida Benedito Alves Barbosa Sobrinho, nº 71, Jardim 

Ipê, (11) 4524-9290; 

Supermercado Unisuper União- Estrada Municipal Benedicto Antônio 

Regagnim, nº 717, (11) 4524-7953. 
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MERCADO MUNICIPAL MARIA ELIAS DE GODOY CAMARGO 

(Dona Lica)   

 

Descrição: 

O Mercado Municipal Dona Lica 

foi inaugurado em 1984 em um 

prédio que abrigava uma antiga 

fábrica de fósforos e totalmente 

revitalizado em 2012. 

Rejuvenesceu, ganhou novas 

instalações e uma aconchegante 

praça de alimentação. Passear 

pelo Mercadão é um programa 

delicioso, nele encontramos desde 

verduras, legumes, frutas fresquinhas, queijos e doces, até uma variedade 

enorme de especiarias, cereais a granel, carnes, fumo de corda, bebidas 

artesanais, produtos agropecuários da região e uma diversificada linha de 

conveniência.  A praça de alimentação tornou-se um novo local de encontro e 

já se consolidou como um dos pontos gourmet da cidade. 

Localização: Avenida 29 de abril, nº 35, Centro. 

Localidade mais próxima: Estação Rodoviária 

Jurisdição: Equipamento público. 

Transporte: Servido por ônibus urbano, fácil acesso a pé ou de carro. 

Funcionamento: Segunda das 9h às 18h30; terça à sábado das 7h30 às 18h30; 

domingos e feriados das 7h30 às 12h30. A praça de alimentação fica aberta 

até às 22h. 

Capacidade: 200 pessoas 

Estado de conservação: Ótimo. 

Acessibilidade ao atrativo: Possui acesso adaptado  

Tempo necessário para conhecer: 02 horas  

Equipamentos e serviços: Possui sanitário e instalações para alimentação 
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Aspectos Turísticos 

Clima, vegetação, relevo e hidrografia 

 

O município de Itatiba, localizado a noroeste da Capital, está situado numa 

região de serras, no interior de uma área de relevo denominada de Planaltos e 

Serras do Atlântico Leste. A forma arredondada e contínua de morros e serras 

que lembram uma “meia laranja”, formam o que Aziz Ab’Saber chamou de 

Mares de Morros. Essa característica natural rendeu a Itatiba o título de 

“Princesa da Colina”, bem retratada na imagem abaixo onde se confrontam a 

área urbana e a rural  

 

 

Com uma altitude relativa de 800 metros acima do nível do mar, seu ponto 

mais alto está localizado no Pico Alto, na divisa com o município de 

Morungaba, num morro com 1.113 metros de altitude.        
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No horizonte, o Pico Alto, divisa natural de Itatiba com o município de 

Morungaba. 

 

Itatiba foi fundada em uma área 

onde predominava a floresta 

tropical conhecida como Mata 

Atlântica. A primeira exploração 

com lavouras de subsistência, a 

partir de 1786, não causaram 

grandes danos ao bioma, mas 

com a chegada lavoura cafeeira 

em 1850, esta situação se 

modificou. Situada na segunda zona de expansão do café do Estado (que 

abrangia também Campinas e a Mogiana), muitas fazendas foram abertas para 

se dedicar a esta lavoura. O solo fértil e propício, por sua vez, só fez aumentar 

a ocupação até pelo menos 1910, ocasião em que o cultivo entrou em 

decadência. Nessas condições, a mata original foi afetada, mas restaram 

grandes porções hoje presentes nas serras e colinas nos limites do município. 

Um grande fator que propiciou a preservação dessas reservas é a grande 

extensão territorial do município e de sua área rural: de um total de 322,211 

Km2 do município, a zona rural soma 229,23 Km2         

 

        Área total do Município: 322,211 Km2 

  

    

 

 

                                                                              Área rural: 229,23 Km2 

 

   

 

 

 

 

Área urbana: 92,98 Km2 
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SERRA DOS COCAIS 

 

Localizada no quadrante Norte-Sul do município, nos limites com os municípios 

de Valinhos, Vinhedo e Louveira, a Serra dos Cocais é um conjunto 

representativo do “mar de morros” citado por Ab’Saber. Seu nome homenageia 

a palmeira jerivá e possui como principal característica a presença de inúmeros 

blocos graníticos que afloram em sua superfície, os chamados “matacões”, que 

também influenciaram no nome do município: Itatiba na língua Tupi significa 

muita pedra.  

 

 

 

Nela nascem diversos córregos e ribeirões, sendo a sua vegetação uma 

transição entre a mata atlântica e o serrado e abriga um pequeno mostruário de 

flora seca da caatinga, um remanescente de vegetação da última fase seca da 

época da glaciação, de mais de 10 mil anos.  

Nela habitam vários animais em extinção como a Onça Parda, Veado 

Campeiro, Jaguatirica, Macaco Sauá, e muitos outros. Apesar de ameaçada 

pela pressão urbana, a Serra dos Cocais ainda mantém setores onde a 

paisagem está incólume, com uma beleza agreste ímpar. Basta um breve 

passeio por suas colinas varridas pelo vento para que possamos explorar suas 

grutas, pois seu subsolo possui um variado conjunto de cavernas granitóides, 

algumas consideradas como as maiores do Brasil. 

A Serra dos Cocais se caracteriza ainda por ser uma das últimas serras do 

planalto atlântico paulista rumo ao interior. É uma região de uma paisagem 

excepcional, seja por conta de seu relevo, onde afloram diversas rochas, 
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quanto por conta de sua cobertura vegetal, onde se mistura a mata atlântica, 

cerrados e caatinga.  
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Inventário e Diagnóstico dos Atrativos Turísticos 

 

Compras 

 

AVENIDA 29 DE ABRIL 

 

Uma das mais importantes avenidas da cidade, é muito conhecida pelas lojas 

de móveis, uma tradição na cidade que atrai compradores de todo o Brasil. 

Essa característica em 1966, ocasião em que o comerciante José Chadad 

resolveu expor em seu estabelecimento alguns móveis em estilo colonial 

fabricados artesanalmente. O sucesso foi imediato entre os turistas que 

seguiam para as cidades de Amparo, Serra Negra e Lindóia. Daí por diante, 

mais e mais fabricantes se dedicaram à fabricação e venda do móvel colonial 

que permaneceu no comércio até meados da década de 1980. Posteriormente, 

outros estilos foram introduzidos, mas sempre com a qualidade peculiar dos 

móveis itatibenses. Os móveis fabricados em Itatiba são reconhecidos em todo 

o Brasil como de primeiríssima qualidade e a Av. 29 de Abril, ao lado da Rua 

Luiz Scavone, é a sua grande vitrine.     

 

RUA LUIZ SCAVONE 

 

Localizada ao lado da Av. 29 de Abril (em sentido paralelo), a Rua Luiz 

Scavone é outro grande centro de comércio especializado em móveis. Essa 

tradição teve início na década de 1980, quando alguns comerciantes da Av. 29 

de Abril ali abriram suas lojas. Atualmente abriga um grande número de lojas 

especializadas em móveis e diversos segmentos de decoração de ambientes, 

atraindo um grande público. 
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SHOPPING MÓVEIS ITATIBA 

    

Descrição: Há mais de dez anos, o Shopping Móveis Itatiba é sinônimo de 

qualidade, conforto, segurança e praticidade para a compra de móveis e 

decoração. Uma das marcas do turismo de Itatiba, a fabricação e venda de 

móveis ainda atrai muitos visitantes que aqui encontram móveis de qualidade 

nos mais diferentes estilos. E no Shopping Móveis a variedade pode ser 

conferida em mais de 16 lojas que oferecem uma gama que vai do clássico ao 

moderno. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Localização: Avenida Mal. Castelo Branco, nº 2001. 

Localidade mais próxima: Palácio 1º de Novembro 

Jurisdição: Equipamento privado. 

Transporte: Servido por ônibus urbano, fácil acesso a pé ou de carro. 

Funcionamento: Aberto todos os dias das 9h às 18h inclusive aos sábados, 

domingos e feriados. 

Capacidade: 200 pessoas 

Estado de conservação: Ótimo. 

Acessibilidade ao atrativo: Possui acesso adaptado  

Tempo necessário para conhecer: 02 horas  

Equipamentos e serviços: Possui sanitário e instalações para alimentação 

Contato do atrativo: (11) 4538-4334 
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Natural 

  

PICO DA JUREMA 

 

Vista do Pico da Jurema, um dos pontos mais alto de Itatiba. Foto: Gelvis A. 

Bassi 

 

Como parte integrante da Serra dos Cocais encontramos, no município de 

Itatiba, o Pico da Jurema, um dos pontos mais altos do município com 940m de 

altitude. Para ele convergem diversas trilhas que se iniciam nas proximidades 

do Bairro das Nações e, serra acima atravessa matas, grutas, nascentes para, 

em seguida, oferecer uma das mais belas paisagens da região, com uma 

ampla vista para as cidades de Itatiba, Valinhos, Vinhedo e, nos dias mais 

claros, Jundiaí e Campinas. É um ponto de rara beleza na região e que nos 

mostra claramente toda a extensão da Serra dos Cocais, inclusive sua ligação 

com a Serra do Japi, em Jundiaí, e às franjas da Serra da Cantareira, na 

Capital.  As pedras de granito, que deram nome à Itatiba aqui podem ser 

observadas em sua plenitude, em afloramentos que nos remetem milhares de 

anos atrás, época de sua formação geológica.  
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Parques 

 

 PARQUE FERRAZ COSTA  

 

Ocupando uma área de 256 mil m² é 

uma das principais áreas verdes do 

município, possuindo inclusive 

bolsões de mata nativa. Foi 

restaurado há alguns anos, época 

em que houve um reaproveitamento 

das construções antigas que foram 

recuperadas: no casarão hoje está 

instalada a Secretaria Municipal de Cultura e Turismo e no prédio onde 

funcionava uma antiga escola municipal, atualmente está instalada a Estação 

Ciências, o Ginásio Municipal de Esportes ‘José Boava’, um bosque com trilha 

para caminhada ecológica, três quadras poliesportivas, duas quadras de tênis, 

duas quadras de vôlei de areia e futvôlei, pista de atletismo, canchas de bocha 

e malha cobertas e viveiro municipal de mudas. Atualmente abriga também a 

sede da Guarda Municipal. 

 

Localização: Rua Antonio Ferraz Costa, s/nº, Parque Ferraz Costa. 

Localidade mais próxima: Escola Senai 

Jurisdição: Equipamento público. 

Transporte: Servido por ônibus urbano, fácil acesso a pé ou de carro. 

Funcionamento: De segunda à domingo das 6 às 22h. 

Capacidade: 10 mil pessoas 

Estado de conservação: Bom. 

Acessibilidade ao atrativo: Não possui acesso adaptado  

Tempo necessário para conhecer: 01 hora  

Equipamentos e serviços: Possui sanitário, lanchonete, telefone público 

Contato do atrativo: (11) 3183-0000. 
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PALACETE FERRAZ COSTA 

 

 

Magnífico edifício construído por volta 

de 1880 para ser a residência do 

empresário Antonio Ferraz Costa. 

Natural de Portugal, foi grande 

comerciante e benemérito de Itatiba. É 

hoje um ponto marcante no interior do 

Parque Ferraz Costa. Totalmente 

restaurado, nele funciona atualmente a Secretaria Municipal de Cultura e 

Turismo. Destaca-se em seu entorno um antigo bosque de árvores nativas. 

Tanto o palacete como o bosque são protegidos por lei municipal de 

preservação. 

 

ESTAÇÃO CIÊNCIAS - PROFª NEIDE TERESINHA CANAL PEREIRA  

 

A Estação Ciências é considerada um 

espaço de educação não-formal e seu 

principal objetivo é priorizar a ação 

educativa contribuindo para a 

aprendizagem e a divulgação dos 

conhecimentos científicos. Foi 

inaugurada em dezembro de 2000, e 

iniciou suas atividades de atendimento 

ao público no primeiro trimestre de 2001. Na Estação Ciências você pode 

aprender Ciências de um jeito fácil e interessante. Com uma série de aparelhos 

e monitoria especializada nesse fascinante espaço as crianças aprendem 

Ciências brincando!  

 

Funcionamento: De segunda à sexta das 8 às 11h e das 13 às 17h 

Capacidade: 40 pessoas 

Contato do atrativo: (11) 3183-0009 / 3183-0010. 
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 PLANETÁRIO MUNICIPAL - PROFESSOR BENEDITO RELA 

 

Os curiosos e amantes 

das explorações 

interplanetárias tem 

bons motivos para 

visitar o Planetário 

Municipal ‘Prof. 

Benedito Rela'. O 

espaço tem 

capacidade para 65 pessoas e exibe sessões com recursos gráficos que 

tornam a viagem visual pelo espaço muito mais atraente. O equipamento digital 

permite a projeção hemisférica dos vídeos e animações em toda a cúpula. O 

Planetário é uma instituição de caráter educacional, científico e cultural 

destinada ao ensino, pesquisa e divulgação científica na área de Astronomia e 

também serve como um espaço de lazer e cultura. 

 

Funcionamento: Sessões abertas para público: Domingo às 16h00 e às 17h30. 

Recomenda-se chegar com antecedência de 20 minutos. Idade mínima 

permitida 05 anos. 

Capacidade: 60 pessoas 

Contato do atrativo: (11) 3183-0009 / 3183-0010. 
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PARQUE LUIS LATORRE (PARQUE DA JUVENTUDE) 

 

Construído na Várzea da antiga Fazenda Santa Rosa, o Parque possui 355 mil 

m² e surpreende por sua beleza, despontando como umas das atrações 

preferidas dos itatibenses para o lazer diário e nos finais de semana. Seu 

projeto seguiu como premissa a necessidade de se promover a educação 

ambiental, o lazer e o esporte. O Parque Luís Latorre conta com áreas para 

piquenique, circuitos para caminhadas e corrida, trilha ecológica, parque infantil 

e duas quadras poliesportivas, tudo isso em contato com a natureza. Os 

visitantes podem aproveitar tudo apreciando uma bela vista do lago. Há ainda 

um pavilhão para exposições com 1000 m² e um palco coberto, em formato de 

concha, que abriga as principais festas do município como o Carnaval, Festa 

do Caqui, São Pedro, San Gennaro e Aniversário da Cidade, onde a presença 

do público é marcante.  

 

 

Localização: Avenida Prefeito Erasmo Chrispim, 100. 

Localidade mais próxima: Shopping Móveis Itatiba 

Jurisdição: Equipamento público. 

Transporte: Servido por ônibus urbano apenas por ocasião dos eventos de 

grande porte, fácil acesso a pé ou de carro. 

Funcionamento: De segunda à domingo das 6 às 22h. 

Capacidade: 30 mil pessoas 

Estado de conservação: Ótimo. 
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Acessibilidade ao atrativo: Possui acesso adaptado  

Tempo necessário para conhecer: 01 hora  

Equipamentos e serviços: Possui sanitário, lanchonete, telefone público 

Contato do atrativo: (11) 4594-9243 

 

ZOOPARQUE ITATIBA  

 

O Zooparque Itatiba é o maior 

zoológico particular do Brasil com 

500 mil m² de área verde e cerca 

de 1000 animais de 180 espécies 

diferentes, entre elas, várias 

ameaçadas de extinção. São 3 km 

de trilha onde o visitante verá de 

perto recintos que reproduzem o habitat natural dos animais. O Zoo tem a 

maior família de rinocerontes brancos africanos do Brasil e também um dos 

maiores aviários de voo livre. O parque dispõe de restaurante, lanchonetes, loja 

de artesanato, serviço de foto recordação, playground e mini fazendinha.  

 

 

Localização: Rodovia D. Pedro I, Km 95.5 – Bairro Paraíso das Aves 

Itatiba – SP 

Localidade mais próxima: Auto Posto Morro Azul 

Jurisdição: Equipamento privado. 

Transporte: Servido por ônibus urbano, fácil acesso de carro. 

Funcionamento: Diariamente das 9 às 17h. 

Capacidade: 500 pessoas 

Estado de conservação: Excelente. 

Acessibilidade ao atrativo: Possui acesso adaptado  

Tempo necessário para conhecer: 01 dia  

Equipamentos e serviços: Possui sanitário, lanchonete, telefone público 

Contato do atrativo: (11) 4487-8205 / 4487-8883 
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Rural 

 

FAZENDINHA CHEIRO DO MATO 

 

A Fazendinha é um sítio no qual a família proprietária oferece aos turistas, 

através da visitação, o contato com animais criados no sítio como porcos, 

ovelhas, cabras, perus, jegue, avestruz, lhama, coelhos, entre outros, 

observando suas características, alimentação e local onde vivem. Os visitantes 

podem conhecer também diversos tipos de árvores frutíferas e percorrer uma 

trilha em um passeio de trator. A vivência resgata a cultura local desde os 

hábitos e costumes até os sabores das comidas típicas como a polenta e o 

bolinho de arroz da nona. 

 

Localização: Rodovia Romildo Prado, Nº 200, km 13, Tapera Grande 

Localidade mais próxima: Condomínio São Gabriel  

Jurisdição: Equipamento privado. 

Transporte: Fácil acesso de carro. 

Funcionamento: Com agendamento 

Capacidade: 30 pessoas 

Estado de conservação: Ótimo. 

Acessibilidade ao atrativo: Possui acesso adaptado  

Tempo necessário para conhecer: 03 horas  

Equipamentos e serviços: Possui sanitário e instalações para alimentação 

Contato do atrativo: (11) 4538-6494 

 

SÍTIO E ADEGA CAPELETTO 

 

A propriedade trabalha há anos com a 

cultura de diversas frutas e em 2009 surgiu a 

idéia de comercializar o vinho artesanal de 

tradição familiar italiana produzido com as 

próprias uvas ali cultivadas. Proporciona ao 

turista uma gama de sabores por conta das 
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inúmeras variedades da bebida como tinto, seco, suave, etc. Nas épocas de 

colheitas a Adega Capeletto oferece o colhe e pague para que os visitantes 

possam colher as frutas diretamente no pé. 

 

Localização: Estrada Leopoldino Bortolossi, S/nº, Mombuca. 

Localidade mais próxima: Bistecão do Dito  

Jurisdição: Equipamento privado. 

Transporte: Fácil acesso de carro. 

Funcionamento: De quinta a sábado das 9h às 17h. Domingos e feriados: 9h às 

13h. 

Capacidade: 30 pessoas 

Estado de conservação: Ótimo. 

Acessibilidade ao atrativo: Possui acesso adaptado  

Tempo necessário para conhecer: 03 horas  

Equipamentos e serviços: Possui sanitário e instalações para alimentação 

Contato do atrativo: (11) 4538-0306 / 97663-9288 

 

SÍTIO SÃO JOSÉ  

 

No sítio, os turistas poderão conhecer as 

plantações de caqui, uva, morango, entre 

outras frutas, dependendo da época, além da 

oportunidade de vivenciar o dia-dia do 

trabalho do produtor no campo. Poderão 

degustar as frutas frescas colhidas no pé, 

tudo isso acompanhado pelo Sr. Roberto 

Ferrari, atual proprietário que herdou o Sítio 

São José de seu pai há 53 anos. Oferece 

passeios para escolas, terceira idade e outros grupos. Produz e vende geléias, 

compotas, temperos e molhos, vinhos e licores, entre outros produtos. 

 

 

Localização: Rodovia Romildo Prado, km 12,5, Tapera Grande  

Localidade mais próxima: Condomínio São Gabriel  
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Jurisdição: Equipamento privado. 

Transporte: Fácil acesso de carro. 

Funcionamento: Com agendamento 

Capacidade: 30 pessoas 

Estado de conservação: Ótimo. 

Acessibilidade ao atrativo: Possui acesso adaptado  

Tempo necessário para conhecer: 03 horas  

Equipamentos e serviços: Possui sanitário e instalações para alimentação 

Contato do atrativo: (11) 4538-6694 / 4538-0172 

 

PESQUEIRO CACHOEIRA  

 

Instalado num amplo sítio, o Pesqueiro Cachoeira é muito mais que um simples 

pesque-pague. Cercado por muito verde, é o típico local em que se pode 

passar um delicioso dia com toda a família. Tem como principal característica a 

exuberante natureza, tanto que o nome é inspirado numa belíssima cachoeira 

formada no Rio Atibaia. 

 

Localização: Rodovia Dom Pedro I, Km 98, Pedra de Ouro. 

Localidade mais próxima: Auto Posto Morro Azul 

Jurisdição: Equipamento privado. 

Transporte: Fácil acesso de carro. 

Funcionamento: Com agendamento 

Capacidade: 30 pessoas 

Estado de conservação: Ótimo. 

Acessibilidade ao atrativo: Possui acesso adaptado  

Tempo necessário para conhecer: 03 horas  

Equipamentos e serviços: Possui sanitário e instalações para alimentação 

Contato do atrativo: (11) 4538-7382 / 99593-3938. 
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PESQUEIRO PYSIL – PESCA E LAZER 

 

O Pesqueiro Pysil Pesca e Lazer oferece aos seus frequentadores, não só a 

opção de pesca, mas toda a beleza e tranquilidade do campo. 

 

Localização: Estrada Municipal Leopoldino Bortolossi s/nº - Bairro Mombuca 

Localidade mais próxima: Rancho Mombuca 

Jurisdição: Equipamento privado. 

Transporte: Fácil acesso de carro. 

Funcionamento: Com agendamento 

Estado de conservação: Ótimo. 

Acessibilidade ao atrativo: Possui acesso adaptado  

Tempo necessário para conhecer: 03 horas  

Contato do atrativo: (11) 9.96418616 

 

ALAMBIQUE FLAIBAM 

 

O Alambique Flaibam funciona no Sítio Pirapora com a produção de cachaça, 

vinho e derivados. Tudo começou em 1984, pelas mãos do patriarca da família, 

Mario Flaibam. Atualmente, o negócio é comandado pelos filhos e netos, que 

fabricam branquinhas e amarelinhas com três graduações alcoólicas diferentes. 

A cachaça foi conquistando público e hoje são produzidos cerca de seis mil 

litros por mês. Toda a produção é vendida. O comércio da cachaça cresceu 

tanto, que foi preciso até mesmo arrendar terras vizinhas para plantar mais 

cana. Além da cachaça, produz também vinho caseiro. A venda é feita na porta 

de casa.  

 

Localização: Rodovia Romildo Prado, km 12,5, Tapera Grande. 

Localidade mais próxima: Condomínio São Gabriel  

Jurisdição: Equipamento privado. 

Transporte: Fácil acesso de carro. 

Funcionamento: De segunda a sábado das 9h às 18h, aos domingos das 9h às 

12h. Fechado às terças feiras  

Capacidade: 30 pessoas 
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Estado de conservação: Ótimo. 

Acessibilidade ao atrativo: Possui acesso adaptado  

Tempo necessário para conhecer: 02 horas  

Equipamentos e serviços: Possui sanitário e instalações para alimentação 

Contato do atrativo: (11) 4594-1221/ (11) 97196-4406 

 

 

CACHAÇARIA ‘DONA CAROLINA’  

 A Cachaçaria Dona Carolina, é o local 

mais visitado e requisitado por todos que 

passam pelo Hotel de mesmo nome, 

mas também recebe visitantes não 

hóspedes. Com uma charmosa estrutura 

rústica, é um diferencial para finais de 

semana e feriados. No local o visitante 

poderá observar todo o processo de produção da bebida, a cana de 

selecionada, de alta concentração de açúcar e envelhecidas em tonéis de 

carvalho importados da Escócia. O local também oferece um Tour com uma 

experiência única e valiosa sobre toda a cultura da Cachaça, acompanhada por 

um especialista. 

 

Localização: Estrada Municipal Manoel Stefani, Km 39.5 

Localidade mais próxima: Hotel Dona Carolina 

Jurisdição: Equipamento privado. 

Transporte: Fácil acesso de carro. 

Funcionamento: Diariamente, horário comercial, incluindo finais de semana. 

Capacidade: 30 pessoas 

Estado de conservação: Ótimo. 

Acessibilidade ao atrativo: Possui acesso adaptado  

Tempo necessário para conhecer: 02 horas  

Equipamentos e serviços: Possui sanitário e instalações para alimentação 

Contato do atrativo: (11) 4534-9100 
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CACHAÇARIA FRANCISCON - Delícias da Cana  

 

Cachaçaria Franciscon, localizada no Bairro do Morro Azul 

e com quase meio século de tradição, produz uma bebida 

de excelência e pode ser visitada pelos apreciadores de 

cachaça. A cana de açúcar utilizada é produzida na própria 

região e não utiliza a queima da palha em seu processo de 

corte. A cachaça Franciscon comercializa licores, vinho, 

doces e sucos, que estão disponíveis no quiosque Delícias da Cana de 

propriedade da família.  

 

Localização: Estrada Nemésio Dario dos Santos, Chácara 25, Bairro Moenda- 

Entrada do Clube de Campo Fazenda (Itatiba-Bragança) 

Localidade mais próxima: Clube de Campo Fazenda 

Jurisdição: Equipamento privado. 

Transporte: Fácil acesso de carro. 

Funcionamento: Segunda à sábado, das 9h às 18h. Domingo das 9h às 12h. 

Terça feira não funciona. 

Capacidade: 30 pessoas 

Estado de conservação: Ótimo. 

Acessibilidade ao atrativo: Possui acesso adaptado  

Tempo necessário para conhecer: 02 horas  

Equipamentos e serviços: Possui sanitário e instalações para alimentação 

Contato do atrativo: (11) 4538-7710 

 

EMPÓRIO FAVARETO 

 

O Empório Favareto iniciou a produção de vinhos com o Sr. Claudino Favareto, 

filho de italiano que aprendeu este oficio na Itália. Este conhecimento passou 

por gerações e continua até os dias de hoje com a produção artesanal. O 

Empório Favareto comercializa: Vinhos, Licores, Geléias, Pães Caseiros, 

Bolos, Doces Caseiros, Pimentas, Suco de Uva Integral, todos de produção 
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própria. Serve café colonial com prévio agendamento e tem plantação de uvas 

no local para visitação. 

Endereço: Rod. Dom Pedro I, KM 94, Mato Dentro- Itatiba 

Contato: (11) 99620-7703/ (11) 97238-0159 

O funcionamento é de quarta-feira a domingo, das 9h as 17h. 

 

Cultural 

 

PRAÇA DA BANDEIRA 

 

Antes denominada como Largo da 

Matriz, a atual Praça da Bandeira 

é o principal logradouro da cidade. 

Já foi palco de grandes 

acontecimentos como a 

antecipada libertação dos 

escravos no município, ocorrida 

nos dias 28 e 29 de abril de 1888, 

semanas antes da assinatura da Lei Áurea. Remodelada em 1914, o seu 

projeto seguiu as linhas (em miniatura) dos Jardins de Versailles. Vale a pena 

ver: um dos detalhes marcantes daquela época, e que ainda permanece na 

paisagem, é o seu coreto. Com base em alvenaria, a sua estrutura em ferro foi 

fabricada em São Paulo pela Fundição do Braz, segue o estilo dos coretos de 

início do século XX. 

 

Localização: Rua Quintino Bocaiúva. 

Localidade mais próxima: Museu Histórico Municipal 

Jurisdição: Equipamento público. 

Transporte: Servido por ônibus urbano, fácil acesso a pé ou de carro. 

Funcionamento: Gratuito, aberto 24 horas, todos os dias 

Capacidade: 500 pessoas 

Estado de conservação: Bom  

Acessibilidade ao atrativo: Possui acesso adaptado  
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Tempo necessário para conhecer: 01 hora 

Equipamentos e serviços: Possui telefone, banca de revista e nas imediações 

lanchonetes, padarias e restaurantes. 

 

 

BASÍLICA MENOR ‘NOSSA SENHORA DO BELÉM 

 

Em 1830 teve início as obras 

de construção da Matriz, que 

perduraram até 1850. Sob a 

direção do Padre Miguel 

Correa Pacheco, foi a terceira 

igreja da cidade. Ao longo 

dos anos foi perdendo suas 

características barrocas por 

conta das reformas, 

chegando a ser reconstruída 

na década de 1960. O único marco do século XIX que ainda sobrevive é a torre 

monumental, uma das mais belas e grandiosas do interior paulista, que foi 

edificada em 1874 sob a supervisão do Padre Francisco de Paula Lima 

(Patrono do Museu). Alguns dos vitrais que ornamentam as suas janelas foram 

elaborados pelo artista polonês Aeystarch Kaskurewicz, que veio ao Brasil em 

1952. Recebeu o título de Basílica pelo Vaticano em 1991. 

Localização: Praça da Bandeira, Centro. 

Localidade mais próxima: Praça José Bonifàcio 

Jurisdição: Equipamento privado. 

Transporte: Servido por ônibus urbano, fácil acesso a pé ou de carro. 

Funcionamento: De segunda à sexta das 9 às 11h e das 13 às 17h; aos 

sábados e domingos das 7 às 11h e das 18 às 20h30. 

Capacidade: 20 pessoas (apenas para visitas com agendamento) 

IMPORTANTE: Com antecedência, é possível marcar uma visita ao topo da 

torre, de onde se descortina magnífica vista da cidade; acesso por degraus. 

Estado de conservação: Bom. 

Acessibilidade ao atrativo: Não possui acesso adaptado  
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Tempo necessário para conhecer: 01 hora  

Equipamentos e serviços: Possui sanitário, telefone. 

Contato do atrativo: (11) 4538-0208 

 

 

IGREJA NOSSA SENHORA DO ROSÁRIO E LARGO DO ROSÁRIO 

 

Foi a segunda igreja construída na 

cidade, a partir de 1825, sendo 

inaugurada em 1827. É o prédio mais 

antigo que ainda resiste na cidade. 

Embora tenha passado por várias 

alterações, não perdeu sua 

importância, pois é um marco histórico, 

guardando ainda no seu interior muitas 

referências da arquitetura colonial. Em 

seu altar mor podemos observar o 

nicho que abrigava a primitiva imagem 

de N. Sra. do Belém que veio para 

Itatiba no ano de 1792. Vale a pena 

ver: veja o edifício histórico, mas 

preste atenção também no seu entorno, no conhecido ‘Largo do Rosário’, 

oficialmente denominado como Praça Comendador Lourenço Alves. É um 

traçado urbanístico sui gêneris, pois foi planejado, entre 1820 e 1825, ao estilo 

das praças medievais européias. A Praça Comedador Lourenço Alves passou 

por recente revitalização, recebendo uma Fonte Luminosa denominada 

“Arcebispo Dom Bruno Gamberini” . 

 

Localização: Praça Comendador Lourenço 

Alves (Largo do Rosário)  

Localidade mais próxima: Praça da Bandeira 

Jurisdição: Equipamento privado. 
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Transporte: Servido por ônibus urbano, fácil acesso a pé ou de carro. 

Funcionamento: De segunda à sexta das 9 às 11h; sábados das 9h às 11h. 

Capacidade: 20 pessoas (apenas para visitas com agendamento) 

Estado de conservação: Excelente. 

Acessibilidade ao atrativo: Não possui acesso adaptado  

Tempo necessário para conhecer: 01 hora  

Equipamentos e serviços: Possui sanitário. 

Contato do atrativo: (11) 4538-0208 (o mesmo da Basílica Menor de N. Sra. do 

Belém). 

 

MUSEU HISTÓRICO PADRE FRANCISCO DE PAULA LIMA 

 

O edifício colonial Solar 

dos Godoys Moreiras, 

construído em 1875, foi 

restaurado para sediar o 

Museu Padre Lima em 

1996. O processo de foi 

criterioso, com destaque 

para as pinturas 

decorativas das paredes 

internas. O Museu é 

temático e dinâmico. 

Mantém uma exposição permanente – Caminhos do Passado, que conta a 

história de Itatiba, e exposições temporárias com temas específicos, voltados a 

registrar, preservar e mostrar nossa trajetória histórica. Também funciona 

muitas vezes, como centro cultural, absorvendo diversas exposições culturais e 

artísticas. 

 

Localização: Praça da Bandeira, nº 122, Centro. 

Localidade mais próxima: Basília de Nossa Senhora do Belém 

Jurisdição: Equipamento público. 

Transporte: Servido por ônibus urbano, fácil acesso a pé ou de carro. 
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Funcionamento: Gratuito, abre de terça à sexta das 9h às 18h, sábados, 

domingos e férias das 9h às 17h 

Capacidade: 50 pessoas 

Estado de conservação: Bom  

Acessibilidade ao atrativo: Possui escada, sem acesso adaptado,   

Tempo necessário para conhecer: 02 horas 

Equipamentos e serviços: Possui telefone, sanitários, nas imediações 

lanchonetes e restaurantes. 

Contato do atrativo: (11) 4524-1264. 

 

CATEDRAL DO WHISKY 

 

Em um terreno de 30 mil metros 

quadrados, cercado pela mata 

atlântica, está localizada maior 

coleção de whisky da América 

Latina, denominada Catedral do 

Whisky, sob responsabilidade do 

colecionador José Roberto 

Briguenti. 

A coleção conta atualmente, com 10 mil garrafas de vidro e cristal; 3 mil de 

cerâmica e porcelana e 10 mil miniaturas, adquiridas ao longo de 25 anos. As 

garrafas e whiskies, de diversas tipologias, encontram-se abrigadas em 

diversas estantes de madeira, acondicionadas com bastante cuidado e 

organização. 

O local, construído com materiais de recicláveis e de demolição encanta, pelos 

objetos históricos e que fazem parte das diversas coleções de José Roberto, 

que tem grande prazer em receber pessoas e poder compartilhar com todos, 

sua grande paixão. Certamente um grande atrativo turístico de Itatiba, que 

merece ser visitado. 

 

Localização: Rod. Eng. Constâncio Cintra, 77, Itatiba – SP 

Localidade mais próxima: Hotel Fazenda Nosso Sonho 

Jurisdição: Equipamento privado. 
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Transporte: Fácil acesso de carro. 

Funcionamento: Somente com agendamento 

Estado de conservação: Ótimo. 

Contato do atrativo: (11) 4538-2000 

 

SALA DE CINEMA ‘TOP CINE PLEX’ 

 

O TOPCINE se dedica ao 

entretenimento desde 1999, 

hoje presente nas cidades de 

Paulínia e Itatiba de forma 

inovadora, conta com 

equipamentos de última 

geração, poltronas amplas e 

confortáveis, tratamento 

acústico, sinalização de piso e telas gigantes. O objetivo é levar diversão, 

emoção e todo o brilho do cinema. O grupo Top Cine acredita em qualidade e 

criatividade como formas de atingir o crescimento, investe em idéias e projetos 

ousados, visando a criação dos diferenciais necessários, como por exemplo, o 

Projeto Escola, Projeto Empresa, Clube da Pipoca e tantos outros, prioriza o 

bom relacionamento com o público. 

 

Localização: Rua Dr. Jorge Tibiriça, nº 55, Centro. 

Localidade mais próxima: Shopping Center Itatiba. 

Jurisdição: Equipamento privado. 

Transporte: Servido por ônibus urbano, fácil acesso a pé ou de carro. 

Funcionamento: Aberto de segunda à domingo. 

Capacidade: 100 pessoas 

Estado de conservação: Bom. 

Acessibilidade ao atrativo: Possui acesso adaptado  

Tempo necessário para conhecer: 30 minutos  

Equipamentos e serviços: Possui sanitário, telefone. 

Contato do atrativo: (11) 4534-3514 
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SALA DE CINEMA MULTIPLEX ITATIBA MALL  

 

O Multiplex Itatiba Mall, inaugurado 

em dezembro. Possui 3 salas, sendo 

2 delas 3D. No total são 400 lugares, 

arquibancada em curva, poltronas de 

couro, telas full HD e o que há de 

mais moderno em som e imagem. 

A operação é do Grupo 

Cinematográfica Araújo, que possui mais de 140 salas de cinemas distribuídos 

em oito estados brasileiros. Além da modernidade das salas, investe em 

conforto e qualidade na bomboniere, trazendo aos seus clientes, produtos de 

excelente qualidade. 

 

Localização: Av. Pref. José Maurício de Camargo, 400 - Itatiba-SP 

Localidade mais próxima:  

Coordenadas Geográficas:  

Jurisdição: Equipamento privado. 

Transporte: Servido por ônibus urbano, fácil acesso a pé ou de carro. 

Funcionamento: Todos os dias, das 14h às 13h 

Capacidade: 400 lugares 

Estado de conservação: Ótimo 

Arquitetônico 

 

ASILO SÃO VICENTE DE PAULO 

 

Fundado em 24 de abril de 1910, o 

Asilo São Vicente de Paulo sempre 

teve como missão dar abrigo aos 

idosos. Instalado inicialmente na Rua 

Campos Salles, numa casa simples, 

foi transferido depois para a Av. 

Barão de Itapema, onde hoje é o 
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Fórum de Itatiba. O atual prédio foi inaugurado em 1959. Reserve um tempo 

para fazer uma visita aos idosos, eles agradecerão. Vale a pena ver: o seu 

edifício principal, bem como a capela, seguem as linhas do estilo neo colonial 

brasileiro, gênero muito em voga em São Paulo entre as décadas de 1930 e 

1950. 

 

Localização: Avenida da Saudade, nº 145, Jardim Tereza.  

Localidade mais próxima: Santa Casa de Misericórdia 

Jurisdição: Equipamento privado. 

Transporte: Servido por ônibus urbano, fácil acesso a pé ou de carro. 

Funcionamento: Gratuito, com agendamento 

Capacidade: 50 pessoas 

Estado de conservação: Ótimo 

Acessibilidade ao atrativo: Possui escada, com acesso adaptado   

Tempo necessário para conhecer: 02 horas 

Equipamentos e serviços: Possui telefone, sanitários, nas imediações 

lanchonetes e restaurantes. 

Contato do atrativo: (11) 4534-0590. 

 

CEMITÉRIO MUNICIPAL 

          

Com o desenvolvimento da 

cidade no final do século 

XIX, ocorreu a necessidade 

de mudar o Cemitério para 

um espaço maior. Em 1887, 

foi inaugurado o Cemitério 

Municipal, ao lado o 

Cemitério da Irmandade do 

Santíssimo Sacramento pertence à igreja católica. É um Cemitério tradicional 

possuindo túmulos, mausoléus e capelas, onde se encontram sepultados 

nomes ilustres da cidade de Itatiba. O Cemitério de Itatiba é considerado um 

museu a céu aberto por abrigar obras de arte retratando épocas distintas. 
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Possui imagens, trabalhos esculpidos em mármore de Carrara pelo mestre 

itatibense José Frediani e outros artistas, além de trabalhos em metal e granito. 

 

Localização: Avenida da Saudade, nº 425, Jardim Tereza.  

Localidade mais próxima: Asilo São Vicente de Paula 

Jurisdição: Equipamento público. 

Transporte: Servido por ônibus urbano, fácil acesso a pé ou de carro. 

Funcionamento: Gratuito, abre de segunda à domingo das 7h às 18h 

Capacidade: 100 pessoas 

Estado de conservação: Bom  

Acessibilidade ao atrativo: Possui escada, com acesso adaptado,   

Tempo necessário para conhecer: 02 horas 

Equipamentos e serviços: Possui telefone, sanitários, nas imediações 

lanchonetes e restaurantes. 

Contato do atrativo: (11) 4524-5975. 

 

 

 

CONSERVATÓRIO MUNICIPAL PROFª ALBA PANZARIN DEGANI 

 

O Casarão, que hoje pertence à 

Prefeitura de Itatiba, foi 

construído nas últimas décadas 

do século XIX e servia como sede 

de uma chácara rural. Apesar de 

sua construção simples é um 

imóvel de grande importância 

histórica, pois possui arquitetura 

colonial típica dos casarões urbanos do final do século XIX. O Casarão tem 

umas passagens bem interessantes na história de Itatiba. Durante a epidemia 

de gripe espanhola que atingiu Itatiba em 1918, o imóvel foi transformado em 

hospital. Em determinada época na historia da cidade, o sobrado foi muito 

frequentado e falado por conta das rinhas de galo que o Zé Turquinho 

promovia no térreo do sobrado. Famosas eram as tardes de domingo passadas 
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e lembradas por muitos moradores da cidade. Atualmente o Conservatório é 

palco de diversas aulas de instrumentos musicais, oferecidas pela Prefeitura, 

gratuitamente, às crianças da cidade. 

Localização: Rua Rafael Ordine, s/nº, Jardim Teresa. 

Localidade mais próxima: Corpo de Bombeiros. 

Jurisdição: Equipamento público. 

Transporte: Servido por ônibus urbano, fácil acesso a pé ou de carro. 

Funcionamento: Gratuito, aberto de segunda à sexta-feira no horário comercial; 

para observação da fachada, todos os dias. 

Capacidade: 10 pessoas 

Estado de conservação: Excelente. 

Acessibilidade ao atrativo: Não possui acesso adaptado  

Tempo necessário para conhecer: 30 minutos  

Equipamentos e serviços: Possui sanitário, telefone. 

Contato do atrativo: (11) 4487-7747 

 

GRUPO ESCOLAR CEL. JULIO CÉSAR 

 

É a escola mais antiga da cidade. Fundada em 1896, funcionou inicialmente 

em prédios alugados. Em 1906 foi 

lançada a pedra fundamental do 

majestoso edifício. Projetado pelo 

arquiteto José Van Humbeeck, sua 

planta segue o padrão escolar da 

época, com salas de aulas ao redor de 

um claustro central. Merecedor de 

todos os cuidados, o edifício passou 

por uma completa restauração no ano 

de 1998, ocasião em que seu pátio interno recebeu cobertura, bem como a 

rampa de acesso e um importante anfiteatro. Protegido pela Lei Municipal 

3.418 de dezembro de 200 foi também tombado pelo CONDEPHAAT em 

30/08/2002. Contato: Vale a pena ver: os seus porões, atualmente restaurados, 

que nos mostram as antigas técnicas de construção, muitas em arcos. 

Localização: Rua Rangel Pestana, nº 186, Centro. 
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Localidade mais próxima: Praça José Bonifácio. 

Jurisdição: Equipamento público. 

Transporte: Servido por ônibus urbano, fácil acesso a pé ou de carro. 

Funcionamento: Gratuito, aberto de segunda à sexta-feira no horário comercial; 

para observação da fachada, todos os dias. 

Capacidade: 10 pessoas 

Estado de conservação: Excelente. 

Acessibilidade ao atrativo: Possui acesso adaptado  

Tempo necessário para conhecer: 30 minutos  

Equipamentos e serviços: Possui sanitário, telefone. 

Contato do atrativo: (11) 3183-0000 

Contato do atrativo: (11) 4538-1443 

 

PAÇO MUNICIPAL ‘PREFEITO ROBERTO ARANTES LANHOSO’ 

 

O Paço Municipal 

Prefeito Roberto 

Arantes Lanhoso foi 

construído em 1927 

em estilo eclético 

para ser utilizado 

como sede da 

Câmara Municipal.  

Posteriormente, 

passou a abrigar o gabinete do Prefeito e algumas Secretarias. Em 1995 o 

prédio passou por uma completa restauração que lhe devolveu os detalhes dos 

afrescos originais e as pinturas decorativas das paredes. Hoje, o prédio abriga 

o Centro de Capacitação Solidária um espaço do Fundo Social de 

Solidariedade que oferece cursos gratuitos de capacitação para a população. 

Vale a pena ver: em seu salão principal encontra-se exposto o antigo mobiliário 

utilizado pelos vereadores itatibenses, incluindo uma mesa bastante original 

com repartições para cada um dos oito edis, bem como a mesa utilizada pelo 

presidente da Câmara. 

Localização: Praça XV de Novembro, nº 01, Centro.  
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Localidade mais próxima: Praça da Bandeira. 

Jurisdição: Equipamento público. 

Transporte: Servido por ônibus urbano, fácil acesso a pé ou de carro. 

Funcionamento: Gratuito, abre de segunda à sexta das 8h às 22h 

Capacidade: 50 pessoas 

Estado de conservação: Bom  

Acessibilidade ao atrativo: Possui escada, sem acesso adaptado,   

Tempo necessário para conhecer: 01 hora 

Equipamentos e serviços: Possui telefone, sanitários, nas imediações 

lanchonetes e restaurantes 

Contato do atrativo: (11) 4534-3301. 

 

PALACETE DAMÁSIO 

 

O edifício de inspiração 

neoclássica, localizada na antiga 

‘Rua do Theatro’, hoje Rua 

Quintino Bocaiúva, foi construído 

em 1896 por Manoel da Silveira 

Franco Damásio, servindo como 

residência de sua família. A 

construção do Palacete vinculou-

se à planta da ‘Casa Colonial’, utilizando-se de novos materiais industrializados 

da mão-de-obra dos imigrantes. Serviu como hotel durante anos e 

posteriormente foi ocupado por repartições da Prefeitura. Em 2014 foi adquirido 

pela Mitra Diocesana. 

 

Localização: Rua Quintino Bocaiuva, 428, Centro. 

Localidade mais próxima: Praça da Bandeira. 

Jurisdição: Equipamento privado. 

Transporte: Servido por ônibus urbano, fácil acesso a pé ou de carro. 

Funcionamento: Atualmente em processo de restauração, possível visuação 

das fachadas. 

Capacidade: 50 pessoas 
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Estado de conservação: Em reforma  

Acessibilidade ao atrativo: Possui escada, sem acesso adaptado. 

Tempo necessário para conhecer: 01 hora 

Equipamentos e serviços: Lanchonetes e restaurantes nas imediações. 

 

SOLAR DOS ‘ALVES LANHOSOS’ 

 

Construído em taipa de pilão no 

ano de 1859, é uma das mais 

antigas edificações da cidade. 

Pertenceu inicialmente ao 

fazendeiro Bento de Lacerda 

Guimarães, Barão de Araras (pai 

do Senador Lacerda Franco), e 

depois às tradicionais famílias 

Alves Cardoso e Lanhoso. 

Seguindo as linhas do colonial brasileiro, o imóvel foi tombado pelo 

CONDEPHAAT em 1988 tendo em vista a sua importância histórica e 

arquitetônica. É também protegido pela legislação municipal. Vale a pena ver: 

posicione-se na esquina da Praça da Bandeira de tal maneira que possa 

observar o Solar dos Alves Lanhosos em frente; em seguida direcione seu 

olhar para o Palacete Damásio, à esquerda. Em seguida, observe a sede do 

Grêmio CRI (hoje Casas Pernambucanas), edifício este datado da década de 

1960. Em poucos metros, o turista tem a rara chance de acompanhar cerca de 

150 anos de evolução da arquitetura brasileira, e isso desde o estilo colonial do 

casarão, o neoclássico do palacete até a modernidade da década de 60. 

Localização: Rua Florêncio Pupo, nº 306, Centro. 

Localidade mais próxima: Praça da Bandeira. 

Jurisdição: Equipamento privado. 

Transporte: Servido por ônibus urbano, fácil acesso a pé ou de carro. 

Funcionamento: Atualmente funcionando como restaurante em horário 

comercial e à noite até às 24 horas 

Capacidade: 70 pessoas 

Estado de conservação: Excelente (recém-reformada). 
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Acessibilidade ao atrativo: Não possui acesso adaptado  

Tempo necessário para conhecer: 01 hora 

Equipamentos e serviços: Possui sanitário e infra estrutura de bar/restaurante. 

Contato: (11) 4594-2535 

 

CORPORAÇÃO MUSICAL ‘SANTA CECÍLIA’ 

 

A Corporação Musical Santa Cecília foi 

fundada em 29 de julho de 1906 como 

Grêmio Musical Ítalo-Brasileiro, 

passando à denominação atual por 

ocasião da II Grande Guerra. Há mais de 

100 anos a Banda (como 

carinhosamente é conhecida), participa 

da maioria dos eventos culturais de 

Itatiba e região, sempre à disposição da 

comunidade. Vale a pena ver: a fachada deste imóvel, com elementos 

característicos da arquitetura italiana de finais do século XIX e início do XX; 

outra boa opção é assistir aos ensaios e apreciar a escola de música.  

 

Localização: Rua comendador Franco, nº 304, Centro.   

Localidade mais próxima: Praça José Bonifácio 

Jurisdição: Equipamento privado. 

Transporte: Servido por ônibus urbano, fácil acesso a pé ou de carro. 

Funcionamento: Gratuito, com agendamento para visita interna; para 

observação da fachada, todos os dias. 

Capacidade: 10 pessoas 

Estado de conservação: Excelente. 

Acessibilidade ao atrativo: Não possui acesso adaptado  

Tempo necessário para conhecer: 30 minutos  

Equipamentos e serviços: Possui sanitário, telefone. 

Contato do atrativo: (11) 3183-0000 

Contato do atrativo: (11) 4487-7747 

 



78 
 

Eventos Permanentes 

 

FESTA DO CAQUI E CIA 

 

A festa do Caqui e Cia é o 

maior evento turístico de 

Itatiba. Realizada sempre em 

meados de Abril, conta com 

uma grande infra-estrutura. 

Além de divulgar a fruta com 

especial destaque para o 

agro-negócio, a festa traz 

também diversas outras 

atrações que agrada o turista, a exemplo dos passeios monitorados às 

propriedades rurais com a colheita da fruta no pé, aulas de culinária, praça de 

alimentação com produtos caseiros, parque de diversão, show room etc. Na 

edição realizada em 2017, a Festa recebeu 40 mil pessoas, em um total de três 

dias. O evento busca valorizar a cultura local, através de apresentações de 

artistas e bandas da cidade e região, contando com repertório variado, 

agradando todos os gostos. A festa tem caráter filantrópico, pois as barracas 

de vendas de alimentos são comandadas pelas entidades assistenciais da 

cidade, angariando fundo para seus trabalhos sociais. Os produtores rurais 

comercializam frutas in natura, sucos, vinhos, geleias e compotas e são 

grandemente prestigiados pelo público que prestigia a Festa do Caqui e Cia. 

 

Ano Média de Público 

2014 100 mil pessoas ( festa realizada em 

dois finais de semana) 

2015 47 mil pessoas 

2016 A Festa foi cancelada por conta da 

enchente que atingiu o Município. 

2017 40 mil pessoas 
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Local do Evento: Parque da Juventude. 

Localização: Avenida Prefeito Erasmo Chrispim, nº 100. 

Localidade mais próxima: Shopping Móveis Itatiba. 

Jurisdição: Evento público. 

Transporte: Servido por ônibus, fácil acesso a pé ou carro. 

Contato: (11) 3183-0000. 

 

FESTIVAL DE OUTONO 

 

A Prefeitura de Itatiba, 

por meio da Secretaria 

de Cultura e Turismo, 

voltou a promover o 

Festival de Outono, um 

evento de grande 

sucesso na década de 

1980, trazendo 

atrações gratuitas e 

abertas para toda a 

população. 

O Festival deste ano, realizado entre os dias 19 de maio e 11 de junho, contou 

com 15 atrações, que ocorreram em diversos locais da cidade e atraindo 

público bastante eclético. Todos os eventos contabilizaram a participação de 

aproximadamente duas mil e quinhentas pessoas. 
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CAMPEONATO NACIONAL DE ORNITOLOGIA 

 

 

 

Descrição: É o maior campeonato do gênero no país, pois conta com a 

participação de mais de 4.500 criadores e milhares de pássaros que são 

avaliadas pela plumagem, cor, aparência, postura, tamanho, e outras 

características relevantes para o concurso. É o evento privado que mais atrai 

turistas para a cidade, numa média de 20 mil pessoas a cada etapa. A 1ª Etapa 

é realizada entre finais de Abril e começo de Maio, e a 2ª etapa é realizada em 

meados do mês de Julho. 

No ano de 2017, as etapas foram unificadas e acontecerão entre os dias 06 e 

16 de julho. 

 

Local do Evento: Federação Ornitológica do Brasil - FOB 

Localização: Av. Luciano Consoline, nº 1500, Bairro Beija Flor - Itatiba 

Localidade mais próxima: Paço Municipal “Prefeito Ettore Consoline” 

Jurisdição: Evento promovido pela FOB, com apoio da Prefeitura. 

Transporte: Servido por ônibus, fácil acesso a pé ou carro. 

Contato do evento: (11) 4524-4403 

Ano  Média de Público 

2014 Entre 15 e 20 mil pessoas 

2015 Entre 15 e 20 mil pessoas 

2016 Entre 15 e 20 mil pessoas 
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FESTA DE SÃO PEDRO 

 

Muito tradicional na cidade, a Festa 

de São Pedro é realizada última 

semana de Junho ou na 1ª de Julho 

e conta com uma cenografia 

especialmente preparada para a 

ocasião a exemplo de uma fogueira 

artificial elaborada decoração. 

Dentre as atrações destacam-se 

praça de alimentação com comidas típicas produzidas pelas entidades 

assistenciais da cidade, além da venda de artesanato e atrações para as 

crianças durante todo o dia. Os shows privilegiam os grupos da cidade e 

região. A entrada da festa é gratuita, e atrai turistas das de várias regiões do 

Estado de São Paulo. 

 

Local do Evento: Parque Luis Latorre 

Localização: Avenida Prefeito Erasmo Chrispim, nº 100 

Localidade mais próxima: Shopping Móveis Itatiba 

Jurisdição: Evento público 

Transporte: Servidos por ônibus urbano, fácil acesso a pé ou carro. 

Contato do evento: (11) 3183-0000 

 

 

 

 

 

Ano Média de Público 

2013 60 mil 

2014 41 mil 

2015 32 mil 

2016 A Festa foi cancelada por conta da 

enchente que atingiu o Município. 
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FESTA DE SAN GENNARO / ANIVERSÁRIO DA CIDADE 

 

Descrição:  

Festa tradicional na cidade, que 

possui uma grande colônia de 

imigrantes italianos.  A programação 

é composta shows de música 

italiana, danças típicas, bandas de 

Itatiba e região, comidas típicas, 

numa variada praça de alimentação 

e feira de artesanato fazem parte 

programação. A Festa de San Gennaro acontece no Parque da Juventude , 

numa realização da Prefeitura de Itatiba em parceria com as entidades 

assistenciais do município. Atrai turistas de toda a região, principalmente da 

Região Metropolitana de Campinas. É realizada na última semana de Outubro 

para coincidir com a festa de Aniversário da Cidade, que ocorre a 1º de 

Novembro.  

 

 

Local do Evento:Parque da Juventude 

Localização: Avenida Prefeito Erasmo Chrispim, nº 100 

Localidade mais próxima: Shopping Móveis Itatiba. 

Jurisdição: Público. 

Transporte: A pé, não adaptado ou de carro. 

Contato do evento: (11) 3183-0000 

 

 

Ano  Média de Público 

2013 31 mil 

2014 20 mil 

2015 17 mil 

2016 A Festa foi cancelada por conta da 

enchente que atingiu o Município. 
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NATAL É LUZ 

 

Evento que ocorre durante todo o 

mês de Dezembro, na Praça da 

Bandeira, reunindo uma série de 

apresentações musicais, 

sobretudo corais.  

Um conjunto de ações fazem 

parte do “Natal é Luz”, incluindo a 

decoração especial do coreto, a 

instalação da árvore de natal gigante e a abertura da “Casa do Papai Noel” no 

Museu Municipal, uma parceria da AICITA (Associação Industrial e Comercial 

de Itatiba) com a Prefeitura Municipal.   

 

Ano Média de Público (Visitação na Casa 

do Papai Noel) 

2014 29.176 

2015 33.537 

2016 27.792 

 

Local do Evento: Praça da Bandeira. 

Localização: Praça da Bandeira. 

Localidade mais próxima: Basílica Menor de N. Sra. do Belém. 

Jurisdição: Público. 

Transporte: A pé, não adaptado ou de carro. 

Contato do evento: (11) 3183-0000. 
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Agricultura 

 

A fixação dos primeiros 

moradores em Itatiba, pelos 

idos de 1786, teve como fator 

principal a qualidade e a 

fertilidade de seu solo, fato 

este confirmado mais tarde 

com a cafeicultura. Mesmo 

com a crise do café, cujo ápice 

ocorreu em 1929, Itatiba nunca 

perdeu a característica de ser um município agrícola. Como substituição dessa 

lavoura, tivemos a introdução no município de diversas outras culturas, a de 

frutas foi uma delas. Nas décadas de 1940 e 1950, a uva aqui alcançou grande 

produção. Posteriormente, o morango, a laranja e o pêssego também 

encontraram terreno fértil para o seu desenvolvimento. Cultivado no município 

desde a década de 1940, o caqui foi a fruta que obteve mais sucesso, 

classificando o município para, em 1990, fazer parte do Circuito das Frutas 

(veja a seguir) 

 

Itatiba é a maior produtora de caqui do Circuito das Frutas e atualmente conta 

com 79 produtores que cuidam de aproximadamente 66 mil pés em produção. 

As primeiras propriedades produtoras da fruta concentram-se nos bairros 

Tapera Grande, Mombuca, Pinhal, Morro (Palmeirinha) e Morro Azul. A média 

anual de produção do caqui no município fica em torno de 5 toneladas. O 

cultivo em Itatiba é favorecido pelas ótimas qualidades de clima e solo, que 

tornam a fruta produzida numa das mais saborosas do Brasil, com alto padrão 

inclusive para exportação. 

 

Além do caqui, as frutas mais cultivadas em Itatiba atualmente são a uva, o 

morango, o pêssego, goiaba, ameixa, ponkan, laranja, atemóia e figo, com uma 

produção média anual de 5736 toneladas. Pela diversidade que se verifica, 

Itatiba é um município que produz fruta o ano todo.  



85 
 

Artesanato 

 

O Município possui diversos artesãos e inclusive uma Associação de 

Artesanato, que desenvolve atividades como: crochês, tricot, vagonite, fuxicos, 

patchwork, bijuterias com miçangas, etc. 

A Associação participa ativamente de Eventos como Festa do Caqui e Cia., 

Festa de São Pedro. 
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Hierarquização dos atrativos turísticos 

 

Visando identificar os principais atrativos turísticos, foi utilizado a metodologia 

reconhecida pela OMT (Organização Mundial de Turismo), pelo CICATUR/OEA 

(Centro Interamericano de Capacitação Turística) e SEBRAE (2015), que 

permite determinar quais são as prioridades de investimento para o 

desenvolvimento turístico local.  

Esta metodologia, reconhecida pela OMT, classifica a importância e relevância 

de cada atrativo inventariado no presente estudo, e a partir daí, as prioridades 

e estratégias que devem ser fomentadas para o desenvolvimento da atividade 

turística na cidade de Itatiba.  

Os elementos pertencentes aos “Pesqueiros”, “Edificações históricas”, 

“Comércio de móveis rústicos” e “sítios de produção agrícola/cachaçaria” foram 

agrupados e representados nessas categorias, pois possuem características 

semelhantes de acesso, atratividade e outros itens que permitem a 

comparação agrupada, necessitando posteriormente de análise individual. 

Como o plano em questão possui caráter estratégico, são levados em 

consideração o patrimônio local, pensando naqueles de maior interesse 

turístico. Os dados levantados para a hierarquização foram coletados através 

de visitas in loco realizadas por esta consultoria em alguns locais e equipe 

integrante do Plano, analisando diversos aspectos relevantes, somadas aos 

dados secundários colhidos com a municipalidade. 

 

Tabela - critérios, escalas e avaliação  

 

Critérios Descritivo 

Grau de Atratividade 

(peso 3) 

Originalidade, importância ambiental 

e/ou cultural, influência da sazonalidade 

e nível de conservação.  

Condições de 

Acesso 

(peso 4) 

Situação geral de acesso, 

acessibilidade para as pessoas com 

mobilidade reduzida, sinalização, 

transporte, qualidade do trajeto e 
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distância relativa. 

Condições de uso 

(peso 3) 

Receptivo, hospitalidade, segurança, 

limpeza, comunicação, interpretação e 

ambiência 

Valor Intrínseco 

(peso 10) 

Singularidade, beleza cênica, raridade 

do atrativo, importância ambiental, 

cultural, histórica e social. 

Pontuação Descritivo 

Nenhum 

(nota 0) 

Inexistência ou condição insignificante 

do item analisado. 

Baixo 

(nota 1) 

Baixo uso, em estado precário, 

elemento bastante comum e baixa 

significância do item analisado. 

Médio 

(nota 2) 

Média intensidade de uso, em razoável 

estado de conservação, necessitando 

de intervenções para melhorias, média 

significância do item analisado. 

Alto 

(nota 3) 

Fluxo turístico regular, bom estado de 

conservação, apresenta elementos 

raros e/ou singulares, alta significância 

do item analisado. 

 

Hierarquia Características 

Hierarquia IV – alto 

(notas de 2,8 a 3,0) 

É todo atrativo de excepcional valor e 

grande significado para o mercado 

turístico, capaz de motivar importantes 

correntes de visitantes, atuais ou 

potenciais, tanto nacionais como 

internacionais. 

Hierarquia III – 

médio 

(notas de 1,8 a 2,7) 

Atrativos com grande valor potencial, 

mas  médio significado real para o 

mercado turístico, capaz de motivar 

uma corrente atual ou potencial de 
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Fonte: Sebrae, 2015 

 

Tabela – Classificação da Hierarquização 

Tipologia Atrativos AT A U VI Soma Índice Hierarquia 

Atrativo Natural Pico da Jurema 6 4 3 20 33 1,65 Hierarquia 

II 

Atrativo Natural Parque Ferraz Costa 6 8 6 20 40 2 Hierarquia 

III 

Atrativo Natural Parque Luis Latorre 6 8 6 10 30 1,5 Hierarquia 

II 

Atrativo de Lazer Zooparque Itatiba 9 8 9 20 46 2,3 Hierarquia 

III 

Atrativo de Lazer Estação Ciências  3 8 6 10 26 1,3 Hierarquia 

II 

Atrativo de Lazer Planetário Municipal 6 8 6 20 29 1,45 Hierarquia 

II 

Atrativo Religioso Basílica Menor de Na 

As Belém 

6 8 6 20 40 2 Hierarquia 

III 

Atrativo Religioso Igreja do Rosário 6 8 6 10 30 1,5 Hierarquia 

visitantes regionais ou nacionais, em 

conjunto com outros atrativos próximos 

a este. 

Hierarquia II – baixo 

(notas de 0,8 a 1,7) 

Atrativos com algum aspectos 

expressivo, capaz de interessar 

visitantes locais e/ou regionais que 

tenham chegado à área por outras 

motivações. 

Hierarquia I – 

nenhum 

(notas de 0 a 0,7) 

Atrativos e recursos sem méritos 

suficientes, mas que formam parte do 

patrimônio turístico como elementos 

que podem complementar outros de 

maior hierarquia. 
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II 

Atrativo Rural Sítios de produção 

rural / cachaçarias 

9 4 6 20 39 1,95 Hierarquia 

III 

Atrativo de 

compras 

Comércio de móveis 

rústicos 

6 8 6 20 40 2 Hierarquia 

III 

Atrativo Rural Pesqueiros 3 4 6 10 23 1,15 Hierarquia 

II 

Atrativo Cultural Praça da Bandeira 3 8 3 10 24 1,2 Hierarquia 

II 

Atrativo Cultural Edificações Históricas 6 8 6 20 40 2 Hierarquia 

III 

Atrativo Cultural Cemitério Municipal 3 8 6 10 27 1,35 Hierarquia 

II 

Atrativo Cultural Catedral do Whisky 9 8 6 30 53 2,65 Hierarquia 

III 

Atrativo Cultural Museu  6 8 9 20 43 2,15 Hierarquia 

III 

Eventos Campeonato Nacional 

de Ornitologia 

9 8 9 30 56 2,8 Hierarquia 

IV 

Eventos Festa de San Gennaro 

/ Aniversário da cidade 

6 8 9 10 33 1,65 Hierarquia 

II 

Eventos Festa do Caqui e Cia. 9 8 9 30 56 2,8 Hierarquia 

IV 

Eventos Natal é Luz 3 8 9 10 30 1,5 Hierarquia 

II 

Eventos Festival de Outono 6 8 9 20 43 2,15 Hierarquia 

III 

 

Elaboração própria. Baseado em SEBRAE (2015). 

AT – Grau de Atratividade | A – Condições de Acesso | U – Condições de Uso | 

VI – Valor Intrínseco 

* Atrativo fechado para visitação (reforma ou revitalização)  
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Elaboração própria. Baseado em SEBRAE (2015). 

AT – Grau de Atratividade | A – Condições de Acesso | U – Condições de Uso | 

VI – Valor Intrínseco 

* Atrativo fechado para visitação (reforma ou revitalização)  

 

 Após análise, foram hierarquizados 21 atrativos turísticos, entre eventos 

e patrimônio. Na categoria mais elevada, 02 dos atrativos se posicionaram na 

hierarquia IV, ambos eventos de caráter único e de grandes proporções. Uma 

quantidade alta dos atrativos, 09 deles, está localizada na hierarquia III o que 

significa que Itatiba possui muitos atrativos consolidados com potencial de 

desenvolvimento e de fomento a estruturação de um fluxo real de turistas na 

cidade, como é o caso da Catedral do Whisky, Zooparque, sítios e cachaçarias, 

o museu e as edificações históricas.  

 A hierarquia II se posicionam aqueles atrativos que, como os pesqueiros 

e o planetário, que possuem grande valor potencial, sendo capaz de motivar o 

fortalecimento da atividade turística atraindo mais turistas e mais investimentos, 

em Itatiba 10 atrativos ficaram nesta posição. 
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Gestão de turismo e recursos humanos 

 

Capacidade institucional – Municipal 

 

A Secretaria de Cultura e Turismo (SECULT) é responsável por coordenar, 

planejar e implantar as políticas de apoio e incentivo à cultura e ao 

desenvolvimento do turismo em Itatiba. 

A Secretaria estabelece as ações, dá respaldo e apoio aos artistas locais, 

promove eventos culturais para os diversos públicos e organiza os principais 

eventos turísticos da cidade. Também compete à secretaria zelar pelo 

patrimônio cultural e imaterial do município.  

A SECULT atende a população e oferece cultura e lazer de qualidade por meio 

dos principais instrumentos turísticos e culturais da cidade. 

 

Prédios e serviços subordinados à SECULT: 

 

• Arquivo Público Municipal 

• Biblioteca Municipal "Chico Leme" 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.itatiba.sp.gov.br/samba/index.php?option=com_content&view=article&id=15533:arquivo-publico&catid=240:cultura-e-turismo&Itemid=550
http://www.itatiba.sp.gov.br/samba/index.php?option=com_content&view=article&id=17460:biblioteca&catid=240:cultura-e-turismo&Itemid=548
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• Conservatório Municipal "Alba Panzarin Degani" 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Museu Histórico Municipal "Padre Francisco de Paula Lima" 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.itatiba.sp.gov.br/samba/index.php?option=com_content&view=article&id=17447:conservatorio-municipal&catid=240:cultura-e-turismo&Itemid=547
http://www.itatiba.sp.gov.br/samba/index.php?option=com_content&view=article&id=214:museu-historico-municipal-qpadre-francisco-de-paula-limaq&catid=240:cultura-e-turismo&Itemid=549


93 
 

• Parque da Juventude / Centro de Turismo e Lazer Luis Latorre (local onde 

são realizadas as grandes festas promovidas pela Prefeitura, como Festa do 

Caqui, São Pedro e San Gennaro). 

 

 

 

Dentre as principais ações e eventos organizados através da Secretaria de 

Cultura e Turismo, destacam-se as grandes festas como: Carnaval, Festa do 

Caqui, Festa de São Pedro, Festa de San Gennaro, Festa de Aniversário de 

Itatiba. 

O Departamento de Turismo dispõe de uma funcionária concursada como 

Auxiliar Administrativo e, com formação na área, estando subordinada 

diretamente ao Secretário de Cultura e Turismo, conforme organograma 

abaixo: 

 

 

 

http://www.itatiba.sp.gov.br/samba/index.php?option=com_content&view=article&id=4155:parque-luis-latorre&catid=155:pontos-turisticos
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Circuito das frutas 

 

O Circuito das Frutas compreende 10 

municípios com presença marcante da 

agricultura familiar, principalmente para a 

produção de frutas e para o turismo rural, 

sendo considerado um dos principais e 

melhores circuitos turísticos do estado de São 

Paulo. Os municípios que fazem parte do 

Circuito da Frutas são: Atibaia, Indaiatuba, 

Itatiba, Itupeva, Jarinu, Jundiaí, Louveira, 

Morungaba, Valinhos e Vinhedo, que têm nas suas economias uma forte 

presença do setor rural, principalmente da fruticultura, com destaque para a 

produção de uva, morango, pêssego, goiaba, ameixa, caqui, acerola e figo. 

A formação territorial dos municípios pertencentes ao Circuito das Frutas está 

ligada à chegada de imigrantes, europeus (a maioria italianos) e japoneses , 

para a região de Campinas (especialmente a partir das últimas décadas do 

século XIX), que foram responsáveis pela inserção de diversas culturas na 

região, através da introdução de seus costumes. A constituição do Circuito das 

Frutas é decorrente da cultura e tradições desses imigrantes, levando-se em 

consideração fatores que vão desde o cultivo das frutas até a formação de uma 

política de desenvolvimento do agroturismo.  

A origem do Circuito das Frutas remonta a meados dos anos 1990, quando 

produtores rurais da região buscavam no desenvolvimento do turismo rural 

alternativas para a viabilização econômica de suas propriedades. Mas apenas 

no ano 2000 um grupo composto por 27 produtores rurais reuniu-se para a 

constituição da Associação de Turismo Rural do Circuito das Frutas.1 

Posteriormente, através do Decreto 47.180 de 02/10/2002 assinado pelo 

                                            
1 Souza-Esquerdo, Vanilde Ferreira de e Bergamasco, Sonia Maria Pessoa Pereira; 

POLÍTICAS PÚBLICAS PARA A AGRICULTURA FAMILIAR BRASILEIRA: UM ESTUDO SOBRE O 

PRONAF NOS MUNICÍPIOS DO CIRCUITO DAS FRUTAS-SP, In: Revista Extensão Rural, 

DEAER – CCR – UFSM, Santa Maria, v.22, n.1, jan./mar. 2015.  

 

   

 



95 
 

Governador Geraldo Alckmin foi formado o Pólo Turístico Circuito das Frutas, 

com a participação das Prefeituras das dez cidades. 

Localização do Pólo Turístico Circuito das Frutas: 

 

Mapa com os dez Municípios que integram o Pólo Turístico Circuito das Frutas 

  

 

Toda a região que compõe o Pólo Turístico Circuito das Frutas se destaca pelo 

clima tropical de altitude, um incrível cenário de colinas, serras e montanhas 

que desenham paisagens inesquecíveis.  

Tudo isso dá vida a uma terra rica em frutas de altíssima qualidade que tornam 

a gastronomia da região incomparável, com a produção de vinhos artesanais, 

geleias, compotas e outras iguarias 

 

Conselho Municipal de Turismo – COMTUR 

 

Um grande aliado do Poder Público, auxiliando a impulsionar as atividades 

turísticas desenvolvidas no Município é o COMTUR - Conselho Municipal de 

Turismo, criado pela Lei nº pela lei 3.156, de 10 setembro de 1999 e alterado 

pela lei 4.828, de 27 de maio de 2015. O COMTUR atua de forma deliberativa e 

http://www.itatiba.sp.gov.br/samba/Ano-de-2015/lei-no-4828-dispoe-sobre-a-nova-estrutura-e-competencia-do-conselho-municipal-de-turismo-e-da-outras-providencias.html
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realiza reuniões periodicamente, com grande participação e interesse de seus 

membros. 

Conforme nova redação, dada através da Lei nº 5.051, de 10 de agosto de 

2017, o Conselho é composto por cinco membros titulares representantes do 

Poder Público, sendo representantes da Secretaria de Cultura e Turismo; 

Secretaria de Meio Ambiente e Agricultura, Secretaria dos Negócios Jurídicos e 

Secretaria da Educação.  

As entidades privadas que compõe o COMTUR são: AICITA - Associação 

Industrial e Comercial de Itatiba; representante do Setor Moveleiro; Setor 

Hoteleiro, Agências de Turismo; empreendimentos turísticos privados; Bares, 

restaurantes e similares; Setor de Artesanato; Associação dos Produtores 

Rurais; FOB- Federação Ornitológica Brasileira e representante da mídia local, 

jornal, TV ou revista, totalizando 10 membros titulares. 

Comdepahcti - Conselho Municipal de Defesa do Patrimônio Histórico, 

Cultural e Turístico do Município de Itatiba. 

 

Criado pela Lei n° 2.710, de 2 de outubro de 1995 e alterado pela Lei nº 4.877 

de 3 de novembro de 2015, o Conselho Municipal de Defesa do Patrimônio 

Ambiental, Histórico, Cultural e Turístico do Município de Itatiba, tem como 

objetivo zelar e proteger o patrimônio cultural, material e imaterial, histórico, 

artístico, paisagístico, estético, arquitetônico, arqueológico, documental e 

turístico do Município. O Conselho se reúne periodicamente e é bastante ativo 

e participativo. 

O Município conta ainda com a Lei nº 3.1418, de 18 de dezembro de 2000, que 

declara diversos locais como Bens de Preservação Permanente do Município. 

Vários são os locais protegidos, dentre eles, destacam-se alguns que recebem 

muitos turistas: Basílica Menor de Nossa Senhora do Belém, Igreja de Nossa 

Senhora do Rosário, Grupo Escolar “Cel Júlio César”, Solar dos Alves Lanhoso                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

e Palacete Ferraz Costa (onde encontra-se a Secretaria de Cultura e Turismo), 

dentre outros. 

 

 

http://www.itatiba.sp.gov.br/samba/Ano-de-2015/lei-no-4877-altera-dispositivos-da-lei-municipal-no-2710-de-02-de-outubro-de-1995-que-dispoe-sobre-a-criacao-composicao-organizacao-e-competencia-do-conselho-municipal-de-defesa-do-patrimonio-ambiental-historico-cultural-e-turistico-do-municip
http://www.itatiba.sp.gov.br/samba/Ano-de-2015/lei-no-4877-altera-dispositivos-da-lei-municipal-no-2710-de-02-de-outubro-de-1995-que-dispoe-sobre-a-criacao-composicao-organizacao-e-competencia-do-conselho-municipal-de-defesa-do-patrimonio-ambiental-historico-cultural-e-turistico-do-municip
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 Fundo Municipal de Turismo – FUMTUR 

 

Atualmente, nosso município não conta com Fundo Municipal de Turismo, no 

entanto, já estão sendo realizados estudos e trabalhos voltados para criação do 

mesmo. 

Capacitação profissional para o turismo 

 

O município de Itatiba costuma realizar cursos de capacitação profissional para 

os envolvidos na atividade turística. Só no ano de 2016, foram realizados dois 

cursos relacionados ao turismo no município. Os cursos foram ministrados pelo 

Senar- Serviço Nacional de Aprendizagem Rural. 

 

Monitoria na propriedade de turismo rural - ministrado pelo Eduardo Bettin; 

Período de 05, 06, 07 e 14/10/2016; 

Local: Sítio São Joaquim - Mombuca, propriedade do Sr. Carlos Alberto 

Capelletto; 

Com 32 horas/aula, com atividades teóricas e práticas; 

Turma com 13 alunos que concluíram o curso. 

 

Turismo - Comercialização, ministrado pelo Sergio Takai (Bauru); 

Período de 17 e 18 de novembro de 2016; 

Local: Sindicato Rural de Itatiba 

Com 16 horas/aula; 

Turma com 13 alunos que concluíram o curso. 
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Inventário dos equipamentos e serviços turísticos 

 

Quadro geral de estabelecimentos turísticos 

 

Com a atividade turística, fica difícil determinar algum estabelecimento 

comercial que não se envolva, ao menos indiretamente com o setor, já que o 

turismo tem o poder de movimentar toda a economia de um destino. De 

qualquer forma, neste item listamos aqueles que estão mais diretamente 

ligados à atividade.  

 

Tipologia do empreendimento     Quantidade 

Agência de receptivo turístico 02 

Locadora de veículos 02 

Empresas organizadoras de 

evento 

193 

Postos de combustível 29 

Táxi 37 

 

Meios de hospedagem 

 

Itatiba conta hoje, com diversos hotéis e pousadas, registradas através da 

Secretaria de Planejamento e Desenvolvimento do Município. 

Os hotéis estão estabelecidos em várias regiões do município, abrangendo 

diversas áreas e também uma grande gama de turistas que visitam Itatiba. O 

município registra ainda alguns hotéis fazenda. 

O total de unidades habitacionais disponíveis é 453 e de leitos, 1002, conforme 

levantamento realizado pela Secretaria de Cultura e Turismo. Através de 

levantamento é possível também notar que a rede hoteleira é responsável pela 

geração de empregos de diversos profissionais fixos e também temporários, 

fator esse que auxilia a comprovar que a atividade turística tem grande 

expressividade do município. Segue tabela com maior detalhamento das 

informações.  
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Relação de meios de hospedagem existentes em Itatiba: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



100 
 

 

FAZENDA PEREIRAS 

 

Descrição: 

A Fazenda Pereiras 

pertence à mesma família 

há 6 gerações, Alves, 

Cardoso, Lanhoso e 

descendentes. Fundada por 

Antonio Alves Cardoso, em 

1840, no início da cultura do 

café, viveu o regime de 

escravidão e da imigração 

italiana. Atualmente se 

dedica à produção de legumes e verduras orgânicos. 

Oferecem: serviço de hospedagem (em 04 casas de antigos colonos), em 

ambiente rústico e confortável para no máximo 60 pessoas; alimentação em 

refeitório; espaço para eventos culturais e musicais, cursos, casamentos e 

festas; realiza turismo histórico Atende com agendamento prévio para no 

mínimo 10 pessoas. 

 

COLONIAL HOTEL ITATIBA  

 

Descrição: O Colonial 

Hotel Itatiba foi 

inaugurado em 1.974, 

pelo Sr. José Benedito 

Franco Penteado (Tico 

Penteado) e até hoje 

pertence à família. 

Destaca-se pelo 

atendimento acolhedor e diferenciado, peculiar das cidades interioranas, além 

de se localizar em área privilegiada, no centro de Itatiba, junto à principal praça 

da cidade e ao lado de shopping, cinema, comércios e grande variedade de 
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restaurantes, que oferecem ampla variedade gastronômica. Possui 

estacionamento próprio e total infraestrutura para atender o mercado turístico e 

de negócios. São quarenta e sete apartamentos que se dividem entre Standard 

e Luxo, que contam com móveis delineados, ar-condicionado, frigobar, wi-fi, TV 

de LED, canais digitais e a cabo. 

 

FAZENDA DONA CAROLINA (Hotel Histórico)  

 

Descrição:  

Localizado em Itatiba, a 100 

km de São Paulo, a Fazenda 

Dona Carolina foi uma das 

produtoras de café do Estado 

de São Paulo no século XIX. 

Sua história foi preservada 

com restauração dos prédios 

coloniais. Já as suítes e 

apartamentos são 

construções novas, que contam com ar-condicionado quente e frio e TV com 

canais por assinatura.  

Os restaurantes do Dona Carolina oferecem um cardápio de comida caseira 

fina. Nos bares pode-se degustar, além de drinks e vinhos, a cachaça Dona 

Carolina, produzida na própria fazenda. (veja a cachaçaria como atrativo à 

parte). 

 

HOTEL FAZENDA NOSSO SONHO 

Com localização estratégica, próximo à 

cidade de Itatiba e ao Distrito Industrial, o 

Hotel Fazenda Nosso Sonho, surgiu no ano 

de 1992. O local dispõe, além de 41 

apartamentos, divididos em diversas 

categorias, de 04 centros de eventos e 

convenções.  
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HOTEL IBIS ITATIBA (em construção)  

 

Descrição: O Hotel Ibis Itatiba é um empreendimento com bandeira 

internacional e referência no segmento de hotelaria econômica, que chega para 

ser um marco na cidade. Implantado em uma localização estratégica, o Ibis 

Itatiba promete suprir parte da demanda do setor hoteleiro na cidade que 

cresce dia a dia. Sucesso comprovado no mundo todo, o Ibis Itatiba manterá o 

mesmo padrão de alta qualidade e serviços presentes em todas as suas 

unidades. A unidade de Itatiba está sendo construída num terreno de 

3.852,80m2, uma torre com 8 andares e um total de 126 unidades e 72 vagas 

na garagem. Na área comum terá Lobby, Bar, Restaurante, Estacionamento, 

Sala de reuniões e eventos para até 50 pessoas.  

 

LAZÚLI HOTEL   

Descrição:  

 

O Lazúli Hotel oferece buffet de café-da-manhã, bar e academia. Os quartos 

contam com ar-condicionado e Wi-Fi gratuito, e serviço de recepção 24 horas 

está à sua disposição. As acomodações do hotel incluem TV LCD, frigobar, 

cofre digital e banheiro privativo com chuveiro. Algumas unidades também 

apresentam varanda. 
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JWF ÓRION HOTEL  

 

Descrição: 

Localizado no centro de Itatiba, 

permite fácil acesso às principais 

rodovias da cidade que levam às 

diversas empresas nacionais e 

multinacionais, distante 22 km da 

cidade de Jundiaí e 26 km de 

Campinas. O JWF Orion Hotel é o 

mais moderno hotel de negócios de 

Itatiba. Desde sua arquitetura arrojada até os ambientes internos, foram 

projetados para que o hóspede tenha conforto, segurança e comodidade. A 

decoração é sóbria, elegante e de extremo bom gosto. Além disso, o hóspede 

conta com tecnologia e serviços exclusivos do JWF Orion Hotel.  

 

PIT STOP  

 

Descrição: 

Inaugurado em 2015, o 

hotel traz o conceito de 

sustentabilidade, pois 

utiliza água da chuva para 

regar as plantas e nas 

descargas dos vasos 

sanitários. Próximo ao 

Hotel PitStop você 

encontrará facilmente restaurantes, Hipermercado, Caixa Eletrônico, Posto de 

Gasolina e Teatro. O hotel oferece apartamentos com wi-fi, TV, ar 

condicionado, café da manhã e estacionamento com segurança. 
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POUSADA BENJAMIN 

 

Dispondo de ambiente simples e bastante 

familiar, a pousada Benjamin existe há mais de 

20 anos em Itatiba. Localizada na área central da 

cidade, disponibiliza acomodações individuais, 

para casais e famílias de até 05 pessoas. Os 

apartamentos possuem TV e wi-fi. A pousada 

conta ainda com estacionamento para carros, 

motos e caminhões.  

 

RECANTO FELIZ (Pousada)  

 

Descrição:  

Pousada rural localizada numa 

paisagem tranqüila e naturalmente 

bela. Cercada por sítios que plantam 

diversos tipos de frutas, é o lugar 

ideal para quem quer se divertir, descansar e se acalmar. 

 

VILLA DANGELO HOTEL  

 

Descrição: 

Inaugurado em 2010, o hotel 

possui quartos modernos e 

planejados para proporcionar 

o maior conforto aos 

hóspedes.  Todos possuem 

duchas e hidromassagem. No 

bar, uma boa surpresa: um 

dos proprietários é barista e 

especialista em drinques gelados com café que ficam à disposição dos 

hóspedes.  
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Hospedagem alternativa informal 

O município dispõe de diversas chácaras e sítios particulares, que, muitas 

vezes são locados por turistas, que buscam descanso e tranquilidade. 
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Alimentos e Bebidas 

 

O município de Itatiba possui 195 cadastrados como restaurante ou bar 

atualmente.  

Dentre esses 195 destacam-se 28. Esses 28 selecionados, assim o fizeram por 

atenderem as necessidades básicas de limpeza, técnica e qualidade. 

Quando dito que uma infraestrutura é suficiente, significa que possuem 

estrutura básica de atendimento ao turista, pensando na capacitação física, 

localização, asseio, atendimento e notoriedade pública. Segundo o artigo 20 do 

Código de conduta das empresas de alimentação fora do lar, elaborado pela 

ABRASEL, Associação Brasileira de Bares e Restaurantes, as empresas de 

alimentação fora do lar devem exercer suas atividades, zelando pela imagem 

da categoria e prezando pela qualidade dos serviços que oferecem, vendem e 

prestam. Ainda seguindo esta ideia, CASTELLI, 1996, apud, SANTOS, 2008, 

p.02, discorre sobre a importância da qualidade na formação e concretização 

de todo e qualquer produto e/ou serviço turístico, visto que sem a prática da 

mesma, as empresas não conseguem mais sobreviver dentro das exigências 

do mundo contemporâneo. 

Assim foram selecionados alguns restaurantes que se destacam, 

Esclarecendo, portanto que, há outros estabelecimentos que também atendem 

aos visitantes com satisfação, abaixo estão apenas aqueles que se destacam 

em um contexto geral segundo visitas realizadas, informações de técnicos do 

local e pesquisas na internet. Segue, portanto, os que mais se destacam: 

 

A PALHOÇA  

 

Descrição: À 12 km do centro de Itatiba, o restaurante convida para um contato 

com a natureza e proporciona muita descontração. No Restaurante A Palhoça, 

a decoração obedece a proposta da casa e preza por móveis e objetos em 

madeira. O forte da casa é o buffet, oferecido todos os dias e o cliente serve-se 

à vontade, com mesa de sobremesas inclusa. Abre todos os dias para almoço 

e as noites são reservadas para eventos, como casamentos e aniversários. 
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Localização: Rodovia Alkindar Monteiro Junqueira, km32 (Rod. 

Itatiba/Bragança Paulista) 

Contato do atrativo: (11) 4487-8311 / 4494-2365 

Capacidade: 250 pessoas 

 

APIMENTADO 1 E 2 

 

Descrição: Motivados por 

experiências anteriores, os 

sócios, apaixonados pela 

gastronomia, resolveram, em 

2009, abrir um restaurante que 

rapidamente se transformou 

em referência dentro do 

mercado, sendo reconhecido pela qualidade que oferece. O Cardápio de 

almoço, no sistema self-service por quilo, é extremamente diversificado, ideal 

para quem almoça fora todos os dias. Serve no buffet frio 10 tipos de saladas 

que variam todos os dias, sempre utilizando produtos frescos. No buffet quente, 

temático, são mais de 100 opções de pratos que variam ao longo da semana. 

Para complementar, prepara grelhados na hora e ao gosto do cliente, incluindo 

Hambúrguer Vegetariano, Omeletes com variados recheios, Legumes 

grelhados e Queijo coalho. 

 

Localização: Rua Doutor Jorge Tibiriçá, nº 55, Centro  

Contato do atrativo: (11) 4487-0779 

 

Capacidade: 140 pessoas 

 

Localização: Rua Marcos Dian, nº 130, Jardim de Lucca 

Contato do atrativo: 4594-1320 

Capacidade: 160 pessoas 

 

 

 

tel:(11)%204487-8311
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APPETITO 

 

Descrição: Localizado no centro da 

cidade, o Restaurante e Rostisseria 

Appetito já é uma tradição entre 

moradores e turistas. Prepara o melhor 

frango assado da cidade para ser 

degustado com os acompanhamentos 

especiais. Em 2014 foi eleito como 4º 

melhor restaurante a quilo do interior 

paulista.  

 

Localização: Rua Doutor Jorge Tibiriçá, nº 35, Centro. 

Contato do atrativo: 4524-7097 / 4524-6901 

Capacidade: 60 lugares 

 

ARMAZÉM DA FAZENDA  

 

Descrição: O Restaurante funciona 

com o sistema de buffet self-service 

no almoço e no jantar, oferecendo o 

que há de melhor na cozinha mineira. 

Trabalha também com rodízio de 

pizza e à La Carte. Os pratos 

quentes são servidos no fogão à 

lenha, acompanhados de um buffet servido com uma grande diversidade de 

saladas, antepastos, vegetais, queijos, sushi e sashimi, pratos quentes e 

massas preparadas na hora conforme a preferência do freguês. Para finalizar, 

oferece uma diversidade de opções de sobremesa mineiras e sorvetes. Tudo 

isso incluso no sistema de preço único. Possui espaço para crianças. 

 

 Localização: Avenida Marechal Castelo Branco, 382, Jardim da Luz. 

Contato do atrativo: (11) 4524-1817 

Capacidade: 380 pessoas 
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AZUMY SUSHI BAR 

 

Descrição:  O restaurante a base de culinária 

japonesa, funciona com o sistema à la carte 

e festival de rodízios com sushis, sashimis e 

pratos quentes. 

 

Localização: Av. Senador Lacerda Franco, nº 

13, Centro. 

Contato do atrativo: (11) 4534-2502 

Capacidade: 120 pessoas 

 

BEL CAFETERIA 

 

Descrição: Localizada no interior do Mercado 

Municipal, a cafeteria oferece um cardápio 

diversificado, mas sua atenção maior se volta 

para as deliciosas sobremesas oferecidas. 

 

Localização: Av. 29 de Abril, nº 35, Box 43 

Contato do atrativo: (11) 4534-4215 

Capacidade: 22 pessoas 

 

 

BIBBONE EMPÓRIO E RISTORANTE 

 

Descrição: Em ambiente sofisticado, o 

restaurante e empório Bibbone harmoniza 

gastronomia de alta qualidade com os 

melhores vinhos. Imagine poder degustar 

um bom vinho e, enquanto espera o pedido, 

conhecer um pouco mais sobre sua história, 
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a região onde é produzido através de dispositivo eletrônico explicável. Imagine 

ter um restaurante ligado a um empório com uma seção especial de queijos, 

antepastos e acessórios gourmet, e que todos os rótulos expostos em suas 

prateleiras, podem ser adquiridos e consumidos. Imagine que para estar na 

vanguarda e oferecer sempre o melhor, este espaço recebe todos os meses a 

visita de um especialista em vinhos, cervejas e whiskys de todas as regiões e 

países do mundo, para apresentar as novidades e tendências. Assim é o 

Bibbone Emporio e Ristorante. 

 

Localização: Av. Santo Bredariol 512, Giardino D’Itália. 

Contato do atrativo: (11) 4487-0774 

Capacidade: 70 pessoas  

 

BISTECÃO DO DITO  

 

Descrição: Situado em uma região 

linda e cercada por muita 

natureza, o restaurante resume-se 

a um rústico barracão, com mesas 

grandes e bancos de madeiras, 

perfeitos para acomodar até oito 

pessoas. O ambiente é simples e 

agradável. As opções do cardápio 

são: bisteca bovina e suína, 

frango, cupim e tibone. Os pratos tem o acompanhamento de arroz, feijão, 

batata frita, 10 tipos de salada e a feijoada. O local oferece ainda diversas 

porções e o carro-chefe da casa é o Bistecão.  

 

Localização: Estrada Vicinal Luiz Suzam Km 06, bairro Cocais, Itatiba/Vinhedo. 

Contato do atrativo: (11) 4524-7263/ (11) 4538-5457. 

Capacidade: 230 pessoas. 

 

 

 

tel:(11)%204538-5457


111 
 

BRUKUTU FAST FOOD 

 

Descrição: Tradicional Fast-Food da cidade, que oferece diversidade de 

lanches, beirutes , porções e sucos,  agradando também aos vegetarianos. 

 

Localização: Av. Alberto Palladino, nº 600, Jardim Palladino. 

Contato do atrativo: (11) 4538-1108. 

Capacidade: 72 lugares. 

 

 

BURGER KING  

Descrição: Unidade itatibense da famosa rede 

de fast food. 

 

Localização: Av. Mal. Castelo Branco, 687 - 

Jardim da Luz 

Contato do atrativo: 9.7590-5785. 

Capacidade: 83 lugares, 

 

CAFÉ COM HISTÓRIA 

 

Descrição: O local, bastante 

aconchegante e peculiar, oferece 

diversos tipos de sanduíches, pratos 

quentes, bolos e doces, além, é 

claro de uma infinidade de cafés, 

servidos com muito carinho pela 

equipe de funcionários atenciosa. 

 

Localização: Av. Marechal Castelo Branco, nº 2001, Jardim da Luz. 

Contato do atrativo: (11) 94771-9622. 

Capacidade: 55 lugares. 
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CAFETERIA CAFÉ COM LEITE 

 

Descrição: A cafeteria café com leite, se destaca pelo seu excelente 

atendimento, preço justo e atendimento de qualidade. Com um ambiente 

aconchegante e agradável o café com leite é um ótimo lugar para ir almoçar e 

colocar a conversa em dia com os amigos. 

 

Localização: Rua Coronel  Camilo Pires, nº 226, Centro. 

Contato do atrativo: (11) 4487-7357. 

Capacidade: 40 lugares. 

 

 

CAFETERIA ITATIBA 

 

Descrição: Com uma diversidade 

de salgados, bolos, sucos e seu 

delicioso pão de queijo, a cafeteria 

Itatiba se localiza no centro da 

cidade, facilitando para quem está 

de passagem. Um ótimo lugar, 

confortável, aconchegante e 

agradável. 

 

Localização:  Rua Doutor Aguiar Pupo, nº 203, Centro. 

Contato do atrativo: (11) 4487-0377 

Capacidade: 29 lugares 

 

 

CAQUI SUCOS & BURGUERS 

 

Descrição: No Caqui além dos deliciosos 

lanches, sucos, salada de frutas, açaí na 

tigela, você também encontra outras opções 
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em sobremesas como: petit gateau, bolo de caneca. 

 

Localização: Rua Rui Barbosa, nº 220, Centro. 

Contato do atrativo: (11) 4524-4939 

Capacidade: 60 lugares 

 

 

CARLITO’S PASTELARIA 

 

Descrição:  Todas as compras 

realizadas no Mercado Municipal de 

Itatiba tem uma parada especial na 

pastelaria Carlito’s, um ambiente 

agradável, onde você pode apreciar 

sucos naturais feitos na hora com 

frutas frescas da região, garantindo a 

satisfação de seu sabor. Carlito’s 

Pastelaria destaca-se na criatividade pela invenção de sucos naturais, 

misturando frutas e transformando em maravilhas. Carlito’s está desde 1985 no 

coração do Mercadão. 

 

Localização: Av. Vinte e Nove de Abril, nº 35, Box 45 

Contato do atrativo: (11) 4524-1788 

 

CAROL COXINHAS 

 

Descrição: Fundada em 2014 na cidade de 

Andradas MG, com o objetivo de comercializar 

produtos com a agilidade aliado a qualidade com 

os clientes em modelo fast food. Carol Coxinhas 

tem como objetivo ser referência no ramo 

alimentício, destacando a qualidade e preço 

acessível a todos. Temos como missão levar 
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nossa marca e produtos as cidades dos Estados de Minas Gerais e São Paulo, 

levando ao cliente o sabor inigualável aliado ao baixo custo. Visão, 

comprometimento e trabalho em equipe é o nosso objetivo. Aliados à ética e 

crescimento, Carol Coxinhas busca ampliar sua marca. 

 

Localização: Rua Quintino Bocaiúva, nº 216, Centro 

Contato do atrativo: (11) 4487-1811 

Capacidade: 20 pessoas 

 

CASARÃO 1859 RESTAURANTE E PIZZA BAR 

 

Descrição: Linda construção fundada no 

ano de 1859, pelo Barão de Araras.  

Atualmente funciona como restaurante, 

pizzaria e espaço para eventos, como 

aniversários, festas de casamentos, 

entre outros. 

Oferece almoço de segunda à sexta-

feira no sistema self-service. 

Aos finais de semana, no período noturno, oferece lanches, porções, pizzas e 

pratos à la carte, sempre acompanhados de uma cerveja gelada. 

Localização: Rua Florêncio Pupo, nº 306, Centro. 

Contato do atrativo: (11) 4594-2535 

Capacidade: 130 pessoas 

  

 

CHOPÃO RESTAURANTE E PANIFICADORA 

 

Descrição: Inaugurada em 1985, é 

uma das mais tradicionais 

panificadoras da cidade. Atende 

também como lanchonete, 

restaurante e pizzaria, sorveteria e 
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choperia. Possui o café da manhã mais concorrido da cidade e aos fins de 

semana, atrai grande clientela de jovens.  

 

Localização: Av. Mal. Castelo Branco, nº 550, Jardim da Luz. 

Contato do atrativo: (11) 4538-1851 

Capacidade: 280 pessoas 

 

 

FREISING BIER 

 

Cervejaria artesanal e bar dentro de 

um mesmo ambiente. Cada tipo de 

cerveja é servido em copo exclusivo, 

respeitando assim as características 

de cada produto. Na produção são 

utilizados somente os melhores 

maltes, leveduras de Weihenstephan 

e o famoso lúpulo de Hallertau, 

principal região produtora do mundo. Não utiliza conservantes nem aditivos 

químicos. E para acompanhar, oferece um cardápio repleto de porções típicas 

alemãs e algumas especialidades brasileiras.   

 

Localização: Rua Angela Fatori Delforno, 270, Jd Delforno 

Contato do atrativo: (11) 4594-1253 

Capacidade: 80 lugares. 

 

 

GASOLINE BURGER BAR 

 

Descrição: Na Gasoline você irá saborear o 

autêntico hambúrguer, uma verdadeira iguaria, 

com as melhores porções e cervejas, tudo isso 

em um ambiente super descolado. 
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Localização: Rua 29 de Abril, 521, Vila Santa Luzia. 

Contato do atrativo: (11) 9.7232-6165. 

Capacidade:110 lugares. 

 

GESPETO 

 

Descrição: O Restaurante Gespeto 

foi idealizado para proporcionar um 

momento especial para seu Happy 

Hour. O restaurante de Itatiba é o 

primeiro da rede Gespeto. O 

ambiente foi planejado 

cuidadosamente para atender o exigente público de Itatiba. O primeiro Espeto 

Bar da cidade tem no cardápio espetos tradicionais e outros exclusivos, como o 

famoso espeto de Shimeji e espetos doces! 

Localização: Av. Prefeito José Mauricio de Camargo, nº 320, D10 – Itatiba Mall. 

Contato do atrativo: (11) 4524-1721. 

Capacidade: 90 lugares. 

 

GORDINHO’S LANCHES E RESTAURANTE 

 

Descrição: Em seu menu principal estão os tradicionais lanches já conhecidos 

desde 1992, novas criações de lanches, pizzas, hot dogs, esfihas abertas, 

beirutes , saladas, porções, lanches em pão folha, açaí e sobremesas. O local 

ainda dispõe de self-service com variadas opções de pratos quentes e frios. 

 

Localização: Rua Luiz Scavone, 820, Jardim de Lucca. 

Contato do atrativo: (11) 4524-8391. 

Capacidade: 176 lugares. 
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HABIB’S  

 

Descrição: Unidade itatibense da famosa 

rede de fast food. 

 

Localização: Avenida Marechal Castelo 

Branco, 29 – Jardim da Luz. 

Contato do atrativo: (11) 4534-3434 

Capacidade: 200 pessoas. 

 

KAMBUCY  

 

Descrição: Que tal conhecer o 

gostinho do tempurá de tilápia? 

Tempurá é um prato clássico da 

culinária japonesa, mas no 

restaurante Kambucy, ele foi 

abrasileirado de forma criativa: são 

iscas de tilápia empanadas, 

acompanhadas com molho de uma 

fruta diferente, o cambuci. A comida tem o autêntico sabor caseiro. O sistema é 

o self-service, com 18 opções de pratos quentes e 16 tipos de saladas por dia, 

além dos grelhados. A variedade agrada os mais exigentes paladares. Os 

pratos mais requisitados são: camarão na moranga, salmão, frango, peixe e 

bife grelhados e o famoso tempurá de tilápia. Todos com um gostinho especial 

e único.  

 

Localização: Av. Prudente de Moraes, nº 592, Santa Cruz. 

Contato do atrativo: (11) 4538-3362. 

Capacidade: 80 pessoas.  
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KAMPAI 

 

Descrição: Restaurante self-service 

com especialidade em pratos 

orientais. Inaugurado em 1994, é 

tradicional no centro da cidade e 

muito freqüentado na hora do 

almoço. A mesa de saladas é a 

mais completa da cidade e chama 

muito a atenção por ser um 

restaurante com pratos orientais no 

sistema self service. 

 

Localização: Rua Francisco Glicério, 90 – Centro. 

Contato do atrativo: (11) 4524-0855. 

Capacidade: 200 pessoas. 

 

KIBO SUSHI BAR 

 

Descrição: Com amplo cardápio, o Sushi 

Bar do Kibo oferece opções da culinária 

oriental, como sushis, sashimis, temakis, 

yakisobas. Dispõe de várias opções 

combinadas. Oferece ainda diversas 

sobremesas. O Kibo é uma viagem 

gastronômica divertida onde a interação 

com o Sushiman resulta em pratos especiais e muita troca cultural e humana. 

Além da originalidade, a interação com o “Balcão”, lhe permite dar sugestões e 

realmente fazer parte de uma experiência única.  

 

Localização: Rua Rui Barbosa, nº 474, Centro. 

Contato do atrativo: (11) 4487-2214. 

Capacidade: 62 lugares. 
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MC DONALD’S  

 

Descrição: Unidade itatibense da 

famosa rede de fast food. 

 

Localização: Avenida Senador Lacerda 

Franco, 201, Centro. 

Contato do atrativo: (11) 4534-4430. 

Capacidade: 178 lugares. 

 

NAAG TEMAKERIA  

 

Descrição: A primeira Temakeria 

de Itatiba que se apresenta de uma 

maneira inovadora, trazendo o 

melhor da comida tradicional 

japonesa de uma maneira rápida, 

mas muito saborosa. Tudo muito 

saudável e fresco, simples, mas 

com toques especiais que fazem a 

diferença, com a qualidade e tempero do Chef, com mais de 11 anos de 

experiência em restaurantes renomados da região. No cardápio o cliente 

encontra os mais gostosos temakis, sushis, sashimis, porções variadas e 

pratos especiais, além do melhor atendimento. O segredo da Naag é a 

combinação dos ingredientes orientais com a simpatia brasileira. O temaki, o 

carro chefe do restaurante, é um cone feito de alga (nori) que recebe em seu 

interior arroz, peixe, legumes, cogumelos, frutas... o nome deste alimento 

(temaki) significa “feito a mão”, porque deve ser cuidadosamente enrolado na 

mão e logo saboreado para a alga continuar crocante.  

 

Localização: Rua Rui Barbosa, 276, loja19 - Bela Vista Boulevard Centro. 

Contato do atrativo: (11) 4894-7913. 

Capacidade: 100 pessoas. 
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NAKOO SUSHI 

 

Com unidades em São Bernardo 

do Campo, Sorocaba e Jundiaí, o 

sucesso da rede Nakoo Sushi é 

garantido devido ao cardápio 

cuidadosamente elaborado, 

mesclando ingredientes de 

qualidade com criatividade, 

proporcionando aos clientes uma 

experiência gastronômica única e 

inesquecível. 

O Nakoo Sushi oferece tanto o Sistema à La Carte como o Sistema de Rodízio 

da culinária japonesa, todos os dias, no almoço e no jantar, incluindo em seu 

cardápio além dos tradicionais sushis, sashimis e pratos quentes, pratos 

diferenciados e muitas novidades, agradando em cheio os paladares mais 

refinados. 

 

Localização: Av. Prefeito José Mauricio de Camargo, nº 400 – Loja C-01, Itatiba 

Mall. 

Contato do atrativo:  (11) 4487-2719. 

Capacidade: 100 pessoas. 

 

O CAIPIRA PIZZARIA 

 

Descrição: A pizzaria dispõe de uma variedade de sabores. Um ótimo 

atendimento e um lugar confortável para seus clientes. 

 

Localização: Rua Castro Alves, nº 13, Vila Santa Terezinha. 

Contato do atrativo: (11) 4524-7020. 

Capacidade: 50 lugares. 
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PIZZARIA REIS 

 

Descrição: A Pizzaria Reis 

foi idealizada a partir de 

seu fundador, um grande 

apreciador do prato mais 

consumido entre todas as 

pessoas, que sempre 

sonhou em adequar todos 

os sabores que havia 

conhecido para criar a 

melhor pizza da cidade de 

Itatiba. Inaugurada em 1979, O Reis, como é conhecido tem como missão 

propor, além do melhor sabor, um ambiente agradável, aconchegante e 

familiar, dispondo de muita qualidade na preparação das pizzas, dos pratos a la 

carte e no atendimento. 

 

Localização: Rua Rui Barbosa, nº 366, Centro. 

Contato do atrativo: (11) 4538-3415. 

Capacidade: 140 pessoas 

 

RESTAURANTE 3 IRMÃOS 

 

Descrição: 3 Irmãos  foi fundado em 1983 e fica localizado no interior do Auto 

Posto que leva o mesmo nome. Oferece diversas opções, como massas, 

carnes, saladas e acompanhamentos, em sistema self-service. 

 

Localização: Rodovia D. Pedro 1 km 103 – Norte. 

Contato do atrativo: (11) 4538-0052. 

Capacidade: 136 lugares. 
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RESTAURANTE DOLCE FAMIGLIA CAFETERIA   

 

Descrição: O Restaurante e 

Cafeteria Dolce Famiglia serve 

uma variedade de bolos, doces, 

tortas e salgados para todas as 

ocasiões, além de chá da tarde, 

café da manhã especial aos 

sábados, domingos e feriados e 

deliciosos caldos nas noites de 

frio. A Dolce Famiglia é um 

ponto de encontro de todas as horas.  

 

Rua Atílio Lanfranchi, 350, Vila Bela Vista. 

Contato do atrativo: (11) 4538-3265 / 4524-6851. 

Capacidade: 50 pessoas. 

 

RESTAURANTE FAZENDA DAS OLIVEIRAS 

Descrição: É um local contemplado com 

muito verde e beleza natural, além de 

estrutura completa para um dia 

agradável. Espaço com lagos, animais 

como araras, tucanos, pássaros, 

esquilos, pavões e coelhos.  

O restaurante é no sistema self-service 

com buffet completo à vontade, composto de saladas, pratos quentes, massas, 

carnes e sobremesas. O local tem um espaço kids com monitores 

especializados e treinados e estrutura de brinquedos. Há uma Hípica dentro da 

fazenda que oferece passeios a cavalo e charrete. 

 

Localização: Rodovia Alkindar Monteiro Junqueira, km 28, Moenda. 

Contato do atrativo: (11) 4487-8167. 

Capacidade: 200 lugares. 
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MAC´S RESTAURANTE 

 

Descrição: A especialidade do 

restaurante está nos cortes mais 

nobres de carnes de diversas 

origens, sempre acompanhadas por 

guarnições da alta gastronomia. 

Conta com happy hour e várias 

opções de entradas, aperitivos, 

petiscos, lanches e saladas. Serve 

diversos tipos de bebidas, 

destacando a carta de vinhos, drinks, várias opções de chopp e de cervejas.  

 

Localização: Av. Pref. José Maurício de Camargo, 400, Loja- D-09, Itatiba Mall. 

Contato do atrativo: (11) 4894-6020. 

Capacidade: 150 lugares. 

 

RESTAURANTE SOLAR MEZZALIRA 

 

Descrição: Localizado no centro da cidade, o 

restaurante atende pelo sistema self-service 

com uma completa mesa de salada. Promove 

eventos especiais. É bastante freqüentado no 

horário do almoço pelos itatibenses e pelos 

turistas aos sábados e domingos.  

 

Localização: Rua Benjamin Constant, Nº 345, Centro. 

Contato do atrativo: (11) 4524-4246 

Capacidade: 120 pessoas 
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RESTAURANTE MORRO AZUL 

 

Descrição: Tradicional restaurante anexo a um posto de 

serviços.  Sistema self-service, com alimentos ricos em 

cores, aromas e sabores. 

 

Localização: Rodovia Dom Pedro I, Km 95,5 (Itatiba/ 

Atibaia). 

Contato do atrativo: (11) 4538-7523. 

Capacidade: 140 pessoas. 

 

 

RESTAURANTE RANCHO MOMBUCA  

 

Descrição: Tipicamente rural, 

o Rancho Mombuca se 

orgulha em poder oferecer 

conforto, diversão e boa 

música em um lugar 

diferenciado envolto a 

belezas naturais desde 1988. 

Diversidade e qualidade são 

palavras chaves para esse sucesso de tantos anos. Todos os sábados é 

servida uma deliciosa feijoada e aos domingos música ao vivo com o melhor da 

moda de Viola! O Rancho Mombuca conta com cardápio típico da fazenda, 

possui grande variedade de pratos com carnes, aves, peixes e frutos do mar. O 

lazer é garantido, com passeios a cavalo e a Fazendinha do Rancho Mombuca 

onde a garotada poderá conhecer seus moradores e ver de perto seus hábitos 

e como cada um se alimenta.  

 

Localização: Estrada Leopoldino Bortolossi, s/nº, Bairro Mombuca. 

Contato do atrativo: (11) 4538-2109. 

 

http://www.ranchomombuca.com.br/cardapio.php
http://www.ranchomombuca.com.br/cavalos.php
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RESTAURANTE RECANTO COLONIAL 

 

Descrição: Aberto em 1947, é o mais 

antigo restaurante da cidade. 

Fundado e mantido pela família 

Palma (de imigrantes italianos) até 

hoje se mantém com sucesso nesse 

concorrido setor. O primeiro 

restaurante localizava-se na Rua 

Francisco Glicério e, tempos depois, 

foi transferido para a Rua Quintino Bocaiúva. Em 1966 passou a funcionar na 

Av. Senador Lacerda Franco e desde 1975 encontra-se no atual endereço. A 

comida servida no restaurante continua sendo feita da mesma maneira como 

há 68 anos, enfatizando sempre o tempero caseiro tão bem preparado pelo 

fundador, Sr. Adelino Palma. O fato de o restaurante ter sido mantido pela 

família auxiliou na manutenção da qualidade, não só das refeições, mas 

também do atendimento. O prato campeão de pedidos é o filé a parmegiana, 

famoso em toda a região e cuja receita, com toque italiano, foi transmitida de 

pai para filho; outros pratos de sucesso são o pintado na brasa e o pintado com 

catupiry. 

 

Localização: Avenida 29 de Abril, Nº 350, Bela Vista. 

Contato do atrativo: (11) 4538-0156. 

Capacidade: 260 lugares. 
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RINCÃO DOS PAMPAS 

 

Descrição: Inaugurado em 1974, 

o Rincão dos Pampas é 

sinônimo de tradição. Localizado 

na entrada da cidade pela 

Rodovia Itatiba-Jundiaí, seu 

imponente prédio é cercado por 

uma grande área verde, que 

sugere um almoço familiar. Foi 

um dos primeiros restaurantes a 

implantar o sistema Rodízio, fato este que atraiu muitos clientes de São Paulo, 

Campinas e região, que lhe são fiéis até hoje. O carro-chefe da casa continua 

sendo o Rodízio de Carnes Nobres e, aos poucos, os serviços foram se 

diversificando, como a implantação do Sistema Buffet, Pizzaria, Lanchonete e 

também pratos à la Carte como o famoso Prato Verão. O Rincão dos Pampas 

se destaca pelo capricho na elaboração dos pratos, além da qualidade dos 

produtos utilizados que são escolhidos com muito cuidado, visando sempre 

satisfazer os clientes. Desde sua fundação, é administrado pela família Nardin, 

de imigrantes italianos.    

  

Localização: Avenida Marechal Castelo Branco, 702, Jardim da Luz. 

Contato do atrativo: (11) 4538-0505. 

Capacidade:450 pessoas. 

 

 

SEO CLÓVIS BAR 

 

Descrição: Bar, choperia e 

petiscaria. Sobre o seu nome: Um 

camarada chamado Clóvis Antônio 

Braga, nascido em 6 de abril de 

1921, na cidade de São Paulo, 
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filho de Francisca e Carlos Braga, foi criado junto aos irmãos Paulo, Fauler, 

José e Amália. Seo Clóvis adorava relembrar momentos inesquecíveis, como 

aqueles em que, após o jantar, Amália, com suas mãos muito habilidosas, 

sentava-se ao piano e tocava de maneira sutil e formidável, sincronizando ao 

timbre agudo do som que seu irmão José conseguia reproduzir em seu violino. 

Além de todas as histórias, o que o tornava sábio e apaixonante, é que nada 

era dito ao acaso. Sempre firme em suas palavras, esbanjando conhecimento e 

cultura, desenrolava uma discussão com começo, meio e fim, concluindo, sem 

exceções, com uma crítica construtiva sobre o que foi dito, baseando-se em 

sua vasta experiência de vida. O Seo Clóvis Bar, foi apenas uma singela 

maneira de mantermos o nome, as memórias e lembranças deste camarada 

formidável que foi. Neste local, esperamos poder juntar amigos e proporcionar 

o que Clóvis sempre proporcionou aos que frequentavam sua casa: harmonia, 

alegria e descontração, com direito, é claro, a uma boa prosa. 

 

Localização: Av. Pref. José Maurício de Camargo, 400, Loja D-04/ D-05, Itatiba 

Mall. 

Contato do atrativo: (11) 4524-9787. 

Capacidade: 100 pessoas. 

 

SUBWAY 

 

Descrição: Unidade itatibense da famosa rede 

de fast food. 

 

Localização: Avenida Maria de Lourdes Abreu 

98, Centro. 

Contato do atrativo: (11) 4594-3239. 

Capacidade: 50 pessoas. 

 

 

 

 

 

javascript:void(0)
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TRAIRAGEM BAR 

 

Descrição: Com um ambiente bastante moderno 

e acolhedor, o Trairagem Bar é um grande ponto 

de encontros entre amigos. Oferece almoço, 

jantar e bebidas, como o tradicional Chopp 

Brahma.  

 

Localização: Av. Mal. Castelo Branco, 603, 

Jardim da Luz.   

Contato do atrativo: (11) 4524-5276. 

Capacidade: 210 pessoas. 

 

 

TRATTORIA ESPAÇO GOURMET 

 

Descrição: A Trattoria é um local tipicamente 

Italiano, para venda e consumo de refeições no 

local. 

Algumas Tratorias chegam a ser bem conhecidas e 

procuradas pela sua comida de qualidade e pela 

caracterização, de preparações de pratos locais e regionais, seus preços já são 

um atrativo. 

A tratoria é caracterizada por uma simplicidade no serviço e no mobiliário, mas 

mantendo á qualidade e excelência nos alimentos oferecidos. Inaugurada em 

Dezembro de 2013 em Itatiba-SP, a Trattoria Espaço Gourmet é o lugar ideal 

para apreciar o verdadeiro sabor Italiano.  As massas frescas e os molhos, são 

cuidadosamente preparados de forma artesanal, pela equipe.  Na preparação 

dos pratos são utilizados somente produtos de ótima qualidade.  

 

Localização: Avenida Nossa Senhora da Graças, 2480, Nossa Senhora das 

Graças. 

Contato do atrativo: (11) 4534- 5265. 

Capacidade: 30 lugares. 
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TUTTI FRUTTI 

 

Há mais de duas décadas 

servindo tudo de mais gostoso 

com muita qualidade: sorvetes, 

taças tradicionais, pastéis feitos 

e fritos na hora, lanches 

naturais, caldos, sucos naturais, açaí e energéticos e produtos exclusivos como 

o "Petit Pasteau" e o pastel no prato "Pastelatto". 

Localização: Rua Dr. Aguiar Pupo, 315  -  Centro. 

Contato do atrativo: (11) 4524-3919. 

Capacidade: 30 pessoas. 

 

VILLA DOS SABORES 

 

Descrição: Cozinha artesanal elaborada 

com ingredientes frescos e de ótima 

qualidade. Todas as opções são muito 

saborosas, para degustar no local ou na 

sua casa. No almoço, oferece opções de 

crepes com saladas e pratos árabes. 

 

Localização: Av. Prefeito José Mauricio de Camargo, nº 400, Loja B-01, Itatiba 

Mall. 

Contato do atrativo: (11) 4894-6040. 

Capacidade: 60 pessoas. 
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ZIA ROSA PIZZERIA 

 

Descrição: Restaurante italiano, 

dispõe de rodízio de massas aos 

sábados, domingos e feriados, 

contemplando nove tipos de massas, 

buffet de antepastos e saladas, frango 

à passarinho e almôndegas. Oferece 

ainda diversos sabores de pizzas, 

pratos à La Carte e várias opções de saladas. Dispõe de uma carta de vinhos 

cuidadosamente escolhida, contemplando exemplares de diversos países. 

Além de nunca abrir mão do que há de melhor em cada item servido, com 

ingredientes selecionados, a Zia Rosa Pizzeria mantém intacto o mesmo 

padrão de atendimento: alegre, atencioso e amigo.  

 

Localização: Avenida Marechal Castelo Branco, 616, Jardim da Luz 

Contato do atrativo: (11) 4524-1154 

Capacidade: 100 pessoas. 
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Espaço para eventos 

 

O município conta, atualmente, com diversos espaços para realização de 

eventos, levantados através de registros da Secretaria de Planejamento e 

Desenvolvimento e também de complementação através de informações 

pesquisadas em meio eletrônico. 

Importante ressaltar que a cidade tem notado crescente número de pessoas 

que promovem festas de casamento na cidade, em um tradicional clube e 

especialmente em fazendas, hotéis fazendas e espaços de eventos aqui 

existentes, movimentando a capacidade hoteleira e a rede de comércio do 

município. 

As belas paisagens, os casarões de fazendas históricas acabaram se tornando 

um grande atrativo para o mercado de eventos, especialmente para realização 

de casamentos. Vemos, por exemplo, que a gama desses serviços tem se 

ampliado na cidade. Prova disso é que, em janeiro de 2016 foi inaugurado o 

espaço de eventos Dona Inês que, até o momento já recebeu cinco 

casamentos em suas dependências, além de eventos sociais e corporativos. 

Em abril do corrente ano, foi inaugurado um novo espaço de eventos, 

denominado Santa Elena, e que, até o momento já tem dois casamentos 

agendados para o ano de 2017.  

 

FAZENDA PEREIRAS 

A Fazenda Pereiras, 

tradicional local da 

cidade, oferece lindo 

ambiente para 

realização de eventos. 

Com um cenário único, 

o local conta com uma 

igreja histórica e um 

galpão coberto, 

podendo abrigar até 100 convidados e, em caso de necessidade, o ambiente 

pode ser ampliado para área descoberta, dispondo de uma linda paisagem.  
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FAZENDA SANTA ELENA 

Descrição: A Fazenda Santa Elena, 

serviu de cenário para o crescimento da 

família Brito em Itatiba. Muitas histórias 

foram construídas neste espaço que, em 

abril de 2017 abriu as portas para receber 

pessoas especiais, buscando eternizar 

momentos importantes e inesquecíveis, 

com paisagens de tirar o fôlego. 

 

FAZENDA SANTA BARBARA 

A Fazenda Santa Barbara encanta 

por sua sede histórica, datada de 

1868, pela riqueza de detalhes 

representada pela época cafeeira, 

por sua magnitude e importância na 

região. Suas palmeiras imperiais 

imensas e o paisagismo a 

diferenciam e a transformam em 

atrativo principal onde imperam a sofisticação e o glamour. 

Paisagens singulares podem compor o cenário da cerimônia, desde os vários 

gramados que cercam o patrimônio histórico do local até o ambiente intimista 

da charmosa capela próxima à sede. Amplia-se, ainda, a experiência do evento 

levando os convidados até o Salão de Festas, cercado por gramados, jardins, 

palmeiras e árvores centenárias. 

 

FAZENDA VILA RICA 

Na Fazenda Vila Rica tudo resiste ao 

tempo, arquitetura colonial, decoração 

sóbria e elegante, o terreiro de secar 

café, o perfume do pomar . A Sede é 

um casarão de autêntica arquitetura 

colonial brasileira. Altivas as palmeiras 
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imperiais e a construção contam a sua História. Com seu clima de montanha e 

ar puro, sente-se a nostalgia das antigas Fazendas do Ciclo do Café Paulista. 

Na Fazenda Vila Rica você tem o cenário ideal para produções de fotos, TV e 

cinema. 

 

DONA INÊS ESPAÇO DE EVENTOS 

Localizado na estrada que liga Itatiba a 

Valinhos, o Casarão foi construído por volta 

de 1870 e abrigou famílias importantes da 

cidade, onde também já foi sede de um 

empório de secos e molhados. Quase 120 

anos depois, o imóvel que abrigou tantas 

histórias estava abandonado e corria risco 

iminente de desabar, sendo reformado ao 

longo de quatro anos. Hoje, o local é palco de 

casamentos, eventos sociais e corporativos. 

 

SANTA ISABEL EVENTOS 

Em um amplo espaço com 25 mil m² de 

área verde e nativa a apenas 10 minutos do 

centro de Itatiba, está localizado o Santa 

Isabel Eventos.  O local recebe diversos 

tipos de eventos, como: festas de 

casamento, debutantes, aniversários e 

confraternizações. 

Disponibiliza também no espaço, a casa sede, comportando até 16 pessoas, 

com todo conforto e comodidade. 
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VILLA D’ANGELO 

O Villa D’Angelo é, além de um 

hotel, um espaço de eventos 

bastante privilegiado, de fácil 

localização e com paisagens 

belíssimas para tornar seu evento 

inesquecível. Recebe diversos tipos 

de eventos, especialmente 

casamentos e conta uma capela 

linda e aconchegante.  

 

ESPAÇO DIVANA 

Inaugurado em 21 de outubro de 2010, 

fazendo sucesso com locações para 

festas sociais, casamentos, 

aniversários e eventos em geral. Os 

proprietários têm mais de 20 anos de 

experiência no ramo de decoração e 

eventos, já que eram donos da extinta 

floricultura La Placita, que ficava 

localizada na Praça da Bandeira. 

Divana é rodeado de um cenário natural, encantador, rústico e elegante. 

 

VIA VITTA EVENTOS 

Localizado em uma área privilegiada, de fácil 

acesso e bem próximo de Itatiba, Vinhedo e 

Valinhos. A região é cercada por chácaras e 

muito verde, que propiciam privacidade numa 

paisagem incomparável, cenário ideal para 

diversos tipos de eventos.  
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SERRA DOS COCAIS 

A apenas 65 km da capital paulista, a 

Serra dos Cocais está localizada em 

uma área privilegiada da área rural de 

Itatiba, o local está cercado de mata 

nativa e o acesso é por estradas 

totalmente asfaltadas. A Serra dos 

Cocais oferece um cenário incrível 

para a realização do seu evento. Uma 

excelente estrutura para eventos corporativos e sociais.  

 

JWF HOTEL ITATIBA 

O JWF oferece, em localização 

privilegiada, dois salões disponíveis 

para eventos, sendo eles: 

Metrópolis, com capacidade para 

300 pessoas, ideal para festas, 

bodas, casamentos e Solaris (ótimo 

ambiente para aniversários, 

confraternizações, happy hours).  

 

SEMPREFESTA PREMIUM 

Localizado na área central da cidade, 

com fácil acesso, o espaço recebe 

diversos tipos de eventos, oferecendo 

toda infraestrutura necessária, com 

capacidade para receber até 200 

convidados. 

 

 

 

 

 

 



136 
 

ESPAÇO 1001 EVENTOS 

Inaugurado em fevereiro de 2016, o 

Espaço 1001 Eventos recebe diversos 

tipos de eventos, tendo capacidade para 

até 300 convidados. O local conta com 

suíte da noiva que tornam o Espaço um 

lugar diferenciado.  

 

  

 

ITATIBA ESPORTE CLUBE 

Tradicional clube da cidade, conta 

com salão social, que é palco de 

eventos variados, tais como 

congressos, eventos sociais e festa 

de casamentos.  

 

 

 

ROSITA FUTEBOL CLUBE 

Grande clube da cidade dispõe de um amplo salão social, recebendo diversos 

tipos de eventos anualmente, como festas de casamento e eventos sociais. 

 

 

SÃO JOÃO FUTEBOL CLUBE 

Fundado em junho de 1947, o São João Futebol Clube disponibiliza grande 

salão social, para diversas tipologias de eventos, especialmente festas de 

casamento. 
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Relação de locais da cidade que recebem eventos: 
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Agência de receptivo turístico 

 

Itatiba possui 02 agências de turismo receptivo. Segue abaixo descrição de 

cada uma: 

 

ITT – ITATIBA TRANSPORTES E TURISMO  

A ITT Transporte e Turismo 

atua no mercado há mais 

de 10 anos, oferecendo a 

seus usuários, o que de 

melhor e mais moderno 

existe no segmento de 

transporte em Itatiba e toda 

região, com opções para a) 

transporte de ônibus para executivos e universitários, b) fretamentos de ônibus 

e vans, c) excursões de turismo e de compras. 

  

Localização: Rua Luiz Scavone, nº 111, Vila Santa Clara - Itatiba 

Localidade mais próxima: Mercado Municipal “Dona Lica” 

Transporte: Servido por ônibus urbano, fácil acesso a pé ou carro. 

Funcionamento: De segunda a sexta-feira das 8h30 às 18h, aos sábados das 

8h30 às 12h30 horas. 

Estado de conservação: Ótimo. 

Acessibilidade: Possui acesso adaptado  

Contato: (11) 4487-6850 

 

ROCTRIP 

Com sede em Itatiba, a agência  

direciona suas atividades de re 

ceptivo turístico no Circuito das  

Frutas, com ênfase nos segmentos de turismo rural, turismo pedagógico e 

ecoturismo.  

Localização: Rua Maria Evelina Del Nero Sanjuliani, 89, Sto. Antonio 

Jurisdição: Equipamento privado. 
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Funcionamento: Ininterrupto 

Estado de conservação: Ótimo. 

Contato: (11) 99744.4321 

Serviço de táxi 

 

Itatiba possui 37 taxistas credenciados na prefeitura municipal distribuídos em 

06 pontos de táxi localizados estrategicamente pelo município, conforme lista 

abaixo. 

 

01 * Rua Doutor Aguiar Pupo, s/nº , Centro, (11) 4538-0202 

02 * Rua Rangel Pestana, s/nº , Centro, (11) 4538-0330 

03 * Rua Aristides Lobo, s/nº, Centro, (11) 4538-0366 

04 * Praça Fiorindo Cogni, Centro, (11) 4538-0336 

05 * Avenida da Saudade, nº 43, Jardim Tereza, (11) 4538-1068 

06  Rua Domingos Pretti, nº 170, Jardim de Lucca, (11) 4534-3141 

 

Locadoras e veículos e aluguel de vans 

 

Itatiba possui 02 empresas especializadas em aluguel de carro, como mostra 

abaixo:  

 

Localiza Rent Car - Avenida Marechal Castelo Branco, nº 760, Bairro do 

Engenho, (11) 4487-0930 / 4487-1385 / 4487-2531 

Golcar - Rua Atílio Lanfranchi, nº 12-A, Bela Vista, (11) 4538-3892 

 

Quanto ao aluguel de vans, Itatiba possui 06 empresas especializadas em 

aluguel de vans e ônibus, como mostra abaixo: 

 

Itt Transporte e Turismo - Rua Luiz Scavone, nº 111, Centro, (11) 4487-6850  

Baptistella Van’s Locadora - Rua Castro Alves, nº 127, Vila Santa Terezinha, 

(11) 4524-4610 / (11) 7874-7261 / 7874-7262 

Itatiba Vans - Travessa São Valentim, nº 200, Parque São Vicente, (11) 4538-

4549 
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Locadora Master Vans - Rua Maria Luiza Maria Bortolazzo Berto, nº 68, Novo 

Cruzeiro, (11) 4487-1993 

Ferrari Transporte e Turismo - Avenida Expedicionários Brasileiros, nº 858, Vila 

Brasileira, (11) 4538-8218 

Viação Santa Rita - Rua Alfredo Vieira Arantes, nº 455, Alto do Corintinha, (11) 

4524-1222 

 

Ponto de informação turística 

 

Itatiba possui Posto de 

Informação Turística da 

cidade funciona anexo ao 

Museu Histórico Municipal. 

Situado na praça central da 

cidade, a Praça da Bandeira, 

o local é muito procurado por 

turistas em busca de 

informações e são atendidos 

por funcionários capacitados. 

No local são distribuídos 

mapas e guias da cidade, bem como a programação cultural mais recente.  

 

Localização:Praça da Bandeira, nº 122, Centro. 

Localidade mais próxima: Igreja Matriz ‘ Nossa Senhora do Belém’. 

Jurisdição: Equipamento público. 

Transporte: Servido por ônibus urbano, fácil acesso a pé ou carro. 

Funcionamento: De terça à sexta-feira das 9: às 18:00 horas. De sábados, 

domingos e feriados das 9:00 às 17:00 horas  

Estado de conservação: Ótimo. 

Acessibilidade: Não possui acesso adaptado  

Contato: (11) 4524-1264 
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Sinalização turística 

 

O Município dispõe, ao longo de seu território, de placas de identificação de 

atrativos turísticos urbanos. A sinalização é feita por meio de placas 

suspensas, em formato retangular, instaladas e adequadas conforme 

padronização estabelecida pelo Iphan- Instituto do Patrimônio Histórico e 

Artístico Nacional. A maioria das placas conta também com sinalização  

relativas à orientação específica da localidade (fundo da placa sendo na cor 

verde); e placas com fundo na cor azul (placas orientativas de serviços), 

conforme orienta o Código Brasileiro de Trânsito. O idioma adotado é somente 

a Língua Portuguesa e as referidas placas indicam orientações para atrativos 

turísticos urbanos, tais como: 

Parque Luis Latorre (Parque da Juventude) 

Parque Ferraz Costa 

Parque Antonio Fattori 

Igreja N. Sra. Do Rosário 

Teatro Ralino Zambotto 

Ginásio de Esportes 

Planetário 

FOB- Federação Ornitológica Brasileira 

Pico do Jurema 

Quilombo Brotas 

Conservatório  

Praça da Bandeira 

Museu 

Basílica Menor de N. Sra. Do Belém 

Escola Cel. Júlio César 

Paço Municipal 

Palacete Damásio 

Moinho Denoni 

 

 

 



142 
 

Abaixo, seguem algumas fotos, contendo sinalização turística, na área central 

do Município. 
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Estudo da Demanda Turística 

 

A análise da demanda tem a finalidade de conhecer melhor o perfil de quem já 

visita a cidade de Itatiba. Para tanto, são analisados dados secundários 

(buscados em documentos e pesquisas já realizadas) e dados primários 

(obtidos através de trabalho em campo) de forma quantitativa e qualitativa. 

Serão analisados também a demanda potencial, ou seja, que poderiam visitar a 

cidade, mas por algum motivo ainda não o fazem. 

6.1 Demanda Atual 

 

O perfil da demanda apresentada reflete resultados obtidos pela secretaria de 

turismo com a rede hoteleira, shopping móveis, FOB, AICITA e restaurantes 

locais. 

Os estudos indicam que Itatiba recebe visitantes que buscam a cidade a 

procura de lazer, os grandes eventos realizados e negócios e compras, 

conforme tabela abaixo. 
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Sexo  

 

A pesquisa mostrou que a maioria dos que visitam Itatiba são homens. 

 

 

Como organizou a viagem 

 

A pesquisa aponta que 87% que visita a cidade de Itatiba, organiza a viagem 

por conta própria, seguido por excursão e só por último as agências de turismo 

receptivo, o que demonstra a necessidade de apoiar e fomentar as agências. 
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Período de estadia 

 

Os visitantes de Itatiba declaram em maioria permanecer na cidade por um fim 

de semana ou uma semana. Uma baixa porcentagem vai à cidade apenas para 

passar o dia. 

 

 

Meio de Transporte 

 

O meio de transporte mais utilizado pelos visitantes é o carro, seguido por 

ônibus ou van.  
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Viajou com quem 

 

As viagens com amigos e família somam 87%, mostrando um destino 

procurado para visitantes que estão em família ou em grupos. Apenas 9% dos 

pesquisados viajam sozinhos. 

 

 

 

 

Voltaria para a cidade? 

 

A pesquisa realizada mostrou que 86% dos entrevistados pretendem voltar ao 

destino. Vale ressaltar a importância em medir o nível de satisfação em futuras 

pesquisas. 
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Avaliação de Infraestrutura 

 

Nas avaliações de equipamentos de infraestruturas, foi possível perceber que o 

que mais agrada os visitantes são os quesitos limpeza, organização e 

natureza, já que menos agrade e necessita de investimentos e melhorias é o 

trânsito e sinalização.  

 

 

 

 

 

Outro ponto necessário a ser levantado, é que 14% indicou a falta de lazer o 

que demonstra que as opções existentes na cidade não estão chegando a 

todos os tipos de turistas, como os de negócio e de eventos. 

 

 

 Abaixo a qualificação dos turistas sobre as vias de acesso, bares e 

restaurantes, meios de hospedagem, pontos turísticos e sinalização. 
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Pode-se perceber que em todos os itens a porcentagem de “BOM” aparece em 

maior número seguido por “regular”, o que indica maior atenção para a 

estruturação dos segmentos avaliados. 

6.2 Demanda Turística Potencial 

 

A cidade de Itatiba integra a Região Metropolitana de Campinas, região 

integrada por 20 municípios e que possui uma média de 3 milhões de 

habitantes segundo estimativa do IBGE para 2015, o que a torna a segunda 

maior região do estado de São Paulo com PIB estadual de 8%. Além disso, 

Itatiba ainda está muito perto da região metropolitana de São Paulo, distando 

90 km da capital, e próximo à Baixada Santista, região que representa 4% da 

população do Estado de SP e concentra 3% do PIB paulista2.  
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É na execução do Plano de Marketing que se definirão as cidades-alvo de 

forma mais específica, podendo escolher públicos direcionados e as cidades 

que apresentarem melhores condições econômicas. Cabe ressaltar que 

cidades como Campinas e São Paulo se caracterizam como grandes 

emissoras de turismo doméstico no país, sendo um grande mercado potencial, 

tanto pelo potencial econômico como pela localidade.  

 

Posicionamento  

 

O posicionamento reflete na imagem que o destino possui na mente dos 

visitantes, e é item chave para a sua diferenciação junto aos concorrentes. 

Através da análise realizada por materiais disponibilizados pelo município e o 

processo de levantamento, percebe-se que Itatiba possui atrativos de aspectos 

culturais em destaque com graus de maturidade diferentes, como o Museu e 

sítios rurais e outros precisando ser melhorado como as edificações 

levantadas. 

 

Assim, foi elaborado um gráfico que ilustra o posicionamento de Itatiba. 

POSICIONAMENTO DE ITATIBA 

Elaboração própria. Baseado em SEBRAE (2015). 
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Análise SWOT 

 

A análise SWOT, ou FOFA como denominado no Brasil, significa a análise das 

Forças, Oportunidades, Fraquezas e Ameaças internas e externas que o 

destino em questão possui. 

Essa metodologia de análise será utilizado neste estudo como ferramenta de 

apoio para se traçar os objetivos e programas de turismo de Itatiba. 

 Este sistema de análise é usado como ferramenta de negócios que 

determina, a partir daquilo que foi diagnosticado, os aspectos positivos e os 

negativos, e quais são as estratégias de prioridade que devem ser seguidas 

para reverter ou estimular alguma atividade.  
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Quadro de cruzamento da SWOT 

AMBIENTE INTERNO SWOT 

FORTALEZAS DEFICIÊNCIAS 

- Possui agência de receptivo turístico; 

- Possui uma gama muito diversificada 

de potencial turístico cultural, 

ambiental e rural;  

- Possui COMTUR formado e ativo; 

- Possui local para instalação imediata 

do PIT; 

- A comunidade quer o 

desenvolvimento do turismo e a 

geração de empregos através das 

atividades; 

- Realiza eventos de muita 

popularidade; 

- Possui sinalização turística; 

- Tem se destacado como “cidade 

casamenteira”; 

- possui atrativo extremamente singular 

de abrangência nacional “catedral do 

whisky”; 

- Atuação de turismólogo na secretaria; 

- Está localizada perto de aeroportos; 

- Presença de condomínios de alto 

padrão; 

- Rede hoteleira bem estabelecida; 

-Rede de bares e restaurantes bem 

abrangente; 

- Profissionais do trade turístico 

interessados em participar de 

capacitações; 

- Falta capacitação técnica e sobre o potencial 

turístico do município para profissionais no 

comércio local; 

- Não possui comercialização de Souvenirs 

característicos do município; 

- Não possui sinalização turística; 

- Baixa utilização para o turismo das áreas 

naturais; 

- Baixa produção de pesquisas e controle do 

turismo; 

- Falta de informação para realizar os roteiros 

turísticos; 

- Sinalização turística para as propriedades rurais; 

- A gastronomia é pouco desenvolvida; 

- Problemas com ambulantes, pichações 

indevidas e descarte inadequado de resíduos; 

- Rodoviária em situação precária; 

- Inexistência de Plano de Marketing para o 

destino; 

- Deficiência em comunicação do destino, em 

diferentes mídias e participação em eventos 

turísticos; 
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- O município já possui atrativos 

turísticos com guias. 

AMBIENTE EXTERNO 

AMEAÇAS OPORTUNIDADES 

- Chegada da crise financeira ao Brasil; 

- Localizado próximo à cidades com 

atrativos turísticos similares. 

- Inserido no circuito das frutas;  

- Localizado próximo à grandes regiões 

metropolitanas, emissoras de turistas; 

- Aprovação de Lei de Município de Interesse 

Turístico pelo Estado; 

- Busca cada vez maior de destinos menos 

saturados; 

- visibilidade em mídias devido a sua inserção no 

circuito das frutas. 
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Objetivos e Diretrizes Estratégicas 

 

Com base em toda análise realizada no presente estudo, aqui serão traçados 

os objetivos gerais, bem como os específicos, e as diretrizes estratégicas do 

Plano de Diretor de Desenvolvimento Turístico de Itatiba. 

 

 Objetivos do plano diretor de desenvolvimento turístico 

 

Sendo assim, após levantamentos realizados, o Plano Diretor de 

Desenvolvimento Turístico de Itatiba vai nortear as ações que devem ser 

desenvolvidas no município para que, de maneira sustentável, a atividade 

turística possa se estruturar e fortalecer a economia local, minimizando 

possíveis impactos negativos e trazendo benefícios à população local.  

Este Plano sugere ainda que, sempre que novos empreendimentos turísticos 

forem instalados no Município, seja feito e apresentado previamente o Estudo 

de Impacto da atividade, respeitando aspectos sociais, culturais e ambientais 

da cidade. 

  

Portanto o objetivo principal deste PDDT é: 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fomentar o potencial turístico existente, 

tornando a cidade mais competitiva no mercado 

de turismo cultural, valorizando os recursos rurais, 

históricos e arquitetônicos. 
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Principais pontos do Plano Diretor de Desenvolvimento Turístico de 

Itatiba: 

 

Fortalecer atores do trade turístico e instituições ligadas ao turismo; 

Fortalecer as agências de turismo receptivo; 

Conformar produtos turísticos e possibilitar que empresas de serviços turísticos 

sejam mais competitivas; 

Aproveitar o público dos eventos para outras atividades; 

Criar sistema de Inteligência turística (inovação, pesquisa e controle). 

 

 Diretrizes estratégicas para o plano de ações  

 

As diretrizes estratégicas são fundamentais para um plano de ações bem 

elaborado com resultados significativos e eficientes.  

As diretrizes estratégicas têm o poder de auxiliar de maneira mais eficiente a 

alcançar os objetivos, listados no item anterior, que se deseja alcançar.  

 Portanto, utilizando as diretrizes estabelecidas por SEBRAE (2015), e 

levando em consideração toda informação que foi inventariada, identificada e 

analisada, são apresentados os programas que orientam as ações do Plano 

Diretor de Desenvolvimento Turístico de Itatiba.  

Os programas foram norteados pelas diretrizes estratégicas de:  

 

- Mercado Turístico;  

- Infraestrutura Básica de Apoio ao Turismo;  

- Quadro Institucional de Turismo;  

- Aspectos Socioculturais e Ambientais. 
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Programas  

 

MERCADO TURÍSTICO 

Programa de capacitação da oferta turística 

Objetivo 
Capacitar mão de obra local para que se tornem cada vez mais 

aptos a receber os visitantes com mais qualidade. 

Quem Articula Prefeitura Municipal, SEBRAE e COMTUR 

Ações 

1. Cursos voltados à praticas de bom atendimento; 

2. Curso voltado a esclarecer todo o potencial turístico do 

município para os funcionários das empresas do trade turístico; 

3. Capacitar especialmente àqueles que trabalham em postos de 

combustível, já que costumam ser os principais fornecedores de 

informações, especialmente em cidades menores; 

4. Fazer visitas técnicas com os funcionários e empresários do 

comércio local para que vivenciem e conheçam os atrativos 

turísticos da cidade. 

Programa de Fortalecimento do Receptivo turístico 

Objetivo 
Fortalecer e incentivar as agências de turismo receptivo já 

existentes em Itatiba. 

Quem Articula Prefeitura Municipal, COMTUR, SEBRAE, Associação Comercial 

Ações 

1. Realizar fantrips com os envolvidos nas entidades citadas; 

2. União entre os envolvidos; 

3. Criar roteiros turísticos; 

4. Elaborar estratégia de divulgação. 

Programa de fortalecimento do Turismo Rural 

Objetivo Fortalecer os sítios de produção agrícola que recebem visitação. 
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Quem Articula 
Prefeitura; SEBRAE; Empresários do trade, proprietários dos 

sítios, Sindicatos e Associações ligados ao setor. 

Ações 

1. Criar roteiros que abranjam diferentes propriedades rurais; 

2. Elaborar estudo de identificação e valorização dos patrimônios 

materiais e imateriais existentes nas propriedades rurais, criando 

Leis de preservação e reconhecimento histórico quando 

necessário; 

3. Elaborar estratégias dentro do Plano de Marketing a ser 

estabelecido, pensando em o que oferecer e qual público buscar 

(oferta e demanda), por exemplo grupos escolares da região; 

4. Criar associação rural que será responsável por gerir o projeto, 

inclusive podendo comercializar pacotes e realizar os passeios; 

5. Capacitar guias de turismo com história local e assuntos a 

serem abordados nos passeios; 

6. Inserir propriedades rurais no projeto de sinalização turística; 

7. Investir em parcerias entre as agências de turismo receptivo e 

os sítios; 

8. Criar meios de conservação de estradas de acesso rural 

permanente; 

9. Analisar a viabilidade de inserir automóveis adaptados como 

caminhonetes, jardineiras e jeeps, para levar o turista para ter 

contato com as áreas rurais. 

Programa de incentivo ao Turismo Cultural 

Objetivo 
Valorizar o patrimônio cultural e histórico local transformando-o 

em produto turístico. 

Quem articula Prefeitura Municipal, COMTUR, COMDEPAHCTI,iniciativa privada 

Ações 

1. Criar city tour com ônibus turístico onde seja possível passar 

nos principais atrativos da cidade, principalmente aqueles com 

arquitetura diferenciada que remete à história local; 
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2. Em cada um dos atrativos, criar aplicativo ou inserir totem onde 

o turista possa ter acesso à história daquela edificação; 

3. Levar grupos de escolas locais para que as crianças conheçam 

os atrativos e um pouco mais sobre a história local; 

4. Dar incentivo para que a própria população também possa 

fazer esses passeios. 

Programa “Cidade dos Grandes Casamentos” 

Objetivo 
Incentivar o mercado de casamentos que tem crescido na cidade 

e movimentado diversas áreas do comércio local. 

Quem Articula Iniciativa privada, COMTUR, Prefeitura Municipal 

Ações 

1. Criar uma rede de cooperação entre restaurantes, hotéis, 

cabeleireiros, lojas, taxis e espaços para eventos; 

2. Participar de eventos deste segmento levando Itatiba como 

opção para as noivas; 

3. Fazer material de promoção da cidade com este foco. 

Programa de incentivo à gastronomia local 

Objetivo Tornar a gastronomia local em produto turístico. 

Quem Articula 
Iniciativa Privada, propriedades rurais, Comtur, Prefeitura 

Municipal 

Ações 

1. Incentivar os restaurantes locais a fazerem pratos com produtos 

típicos de Itatiba e os  inserirem em seu cardápio fixo; 

2. Colocar à venda compotas, doces e outros produtos derivados 

do caqui em locais de fácil acesso ao turista, como o PIT; 

3. Realizar Festival Gastronômico. 

Programa de incentivo ao Ecoturismo 

Objetivo 

Incentivar a prática de atividades em meio a natureza buscando a 

conscientização e preservação de espaços naturais, 

principalmente a Serra dos Cocais. 
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Quem Articula Prefeitura Municipal, COMTUR, empresas do trade 

Ações 

1. Incentivar empresários a investir em estruturas de arvorismo, 

trilhas ecológicas e placas de conscientização no pico da Jurema; 

2. Criar roteiros nas fazendas e sítios com características naturais, 

integrando o cultural e o ambiental; 

3. Incentivar a criação de estruturas ecológicas de banheiro, 

lixeira e quiosques em torno destes locais; 

4. Fazer trilhas autoguiadas com placas de conscientização em 

locais de acesso liberado como o Parque Ferraz Costa. 

Programa de Regionalização Turística 

Objetivo 
Integrar o turismo junto às cidades do Circuito das Frutas através 

da união e formatação de roteiros 

Quem articula 
Prefeituras das cidades envolvidas, SEBRAE, Consórcio de 

municípios, COMTUR das cidades envolvidas 

Ações 

1. Promover consultoria integrada junto às cidades participantes; 

2. Integrar às ações de regionalização propostas pelo Ministério 

do Turismo e Secretaria de Estado; 

3. Criar roteiros turísticos que insiram mais de uma cidade, como 

levar grupos para visitar sítios produtores de figo em Valinhos e 

sítios produtores de caqui em Itatiba; 

4. Promover a interação e a troca de informações entre os 

municípios constantemente; 

5. Promover a região como um destino turístico e não apenas as 

cidades isoladamente. 

Programa de Marketing Turístico 

Objetivo 

Estruturar o Turismo, ampliando a oferta de produtos turísticos da 

cidade e tornando-o mais competitivo, com estratégias de 

mercado consistentes. 
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Quem Articula Prefeitura Municipal, empresários do trade, COMTUR 

Ações 

1. Contratar empresa para a produção de um Plano de Marketing 

Turístico; 

2. Incentivar a formação/estruturação de produtos utilizando o 

conceito da ‘Economia da Experiência’ e 'Economia Colaborativa'; 

3. Estabelecer diretrizes e prioridades na publicidade do destino;  

4. Estabelecer estudos para criação de referências à cidade, para 

que a mesma possa ser identificada facilmente pelos turistas por 

conta desse determinado produto turístico; 

5. Eleger feiras, eventos e mercados emissores prioritários para 

promoção; 

6. Trabalhar com trade turístico o conceito de hospitalidade e 

importância  em   receber   bem o visitante, a fim de superar as 

expectativas criadas; 

7. Promover Press Trips e Fam Trips com veículos de mídia e 

agências de turismo da região; 

8. Criar meios de incentivo à abertura de agências de turismo 

receptivo, quer sejam privadas ou através de cooperativas; 

9. Promover benchmarking (troca de experiências) nas diversas 

áreas em que a atividade turística já se desenvolve 
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INFRAESTRUTURA BÁSICA E DE APOIO AO TURISMO 

Programa de Informação Turística 

Objetivo 

Implantar o Ponto de Informação ao Turista (PIT) com serviços 

adequados para a recepção, aproveitando, no curto prazo, 

estruturas já formadas, planejando-se novas estruturas a médio 

prazo. 

Quem Articula Prefeitura Municipal 

Ações 

1. Mapear possíveis prédios para a instalação provisória do PIT; 

2. Buscar recursos para a instalação de um PIT permanente; 

3. Interagir com ações de inovação e criatividade, aplicando na 

concepção do PIT; 

4. Aproveitar o PIT para interagir com outras atividades como 

venda de souvenirs, casa do Artesão, etc; 

5. Incentivar espaços privados a servirem de informação turística 

(Ex: Postos de gasolina, empreendimentos próximos à rodovia). 

Programa “Cidade Limpa” 

Objetivo 
Estruturar a cidade para que quem chegue e ela, tenha uma visão 

positiva. 

Quem Articula 
Prefeitura Municipal, Associações de Bairro e entidades de 

proteção ao Meio Ambiente. 

Ações 

1. Promover a adequação nas rodovias e estradas de acesso, 

facilitando a chegada do visitante aos atrativos rurais, e 

consequentemente, deixando este de ser um motivo pelo qual o 

visitante deixa de ir à cidade; 

2. Criar meios de conservação de estradas rurais permanente; 

3. Manter regularidade na coleta de resíduos; 

4. Conscientizar a população sobre o descarte inadequado de 

resíduos; 

5. Revitalizar praças; 
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6. Construir ou reformar a rodoviária; 

7.  Manter a pavimentação e iluminação pública sempre em bom 

estado. 

Programa “Itatiba, Centro de Convenções” 

Objetivo 
Criar estrutura que servirá como centro de convenções, 

expandindo o mercado turístico local. 

Quem Articula Prefeitura Municipal, COMTUR, iniciativa privada. 

Ações 

1. Captar recursos para adequação de complexo turístico onde 

visitantes e moradores possam usufruir em harmonia; 

2. Criar um projeto diferenciado com possibilidade de abertura de 

concurso que escolha o projeto mais diferenciado e que melhor 

atende as necessidades locais;  

3. Proporcionar condições de investimentos privados ou via 

cooperativas; 

4. Mapear os pontos mais adequados para a construção do 

espaço. 

Programa “Sinalização Turística” 

Objetivo 
Incluir os sítios de produção rural, hotéis, restaurantes e espaços 

para eventos. 

Quem Articula Prefeitura Municipal, COMTUR, iniciativa privada 

Ações 

1. Captar verba para ampliação da sinalização turística na cidade; 

2. Apontar as direções dos  atrativos através  de placas de trânsito 

para os locais inventariados neste plano; 

3. Implantar sinalização informativa ou totens eletrônicos nos 

principais atrativos do município (descrição de cada atrativo). 
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Programa de implantação de Portal 

Objetivo 
Implantar portais nas entradas da cidade em que esta iniciativa for 

legalmente viável. 

Quem Articula 
Prefeitura Municipal, Câmara dos Vereadores, COMTUR, DER, 

Governo do Estado, Concessionárias públicas de rodovias. 

Ações 

1. Mapear os locais mais adequados e relevantes para a 

implantação dos portais; 

2. Estimular a realização de concurso arquitetônico para 

elaboração dos portais; 

3. Angariar fundos para a construção do espaço; 

4. Implantar portais que venham ao encontro da identidade do 

município e que agreguem serviços aos turistas como 

informações, venda de souvenirs e etc; 

5. Viabilizar junto ao Governo do estado (ou suas autarquias e 

concessionárias), autorização para implantação dos portais junto 

às rodovias de acesso à cidade sob sua jurisdição. 
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QUADRO INSTITUCIONAL DE TURISMO 

Programa de Pesquisa e Controle 

Objetivo Implantar Observatório do Turismo  

Quem Articula Prefeitura Municipal, COMTUR 

Ações 

1. Realizar pesquisas constantes sobre demanda bem como 

atualizar e avaliar aspectos da oferta turística; 

2. Aplicar duas pesquisas ao ano para traçar o perfil do turista na 

alta e baixa temporada e também para identificar a opinião dos 

moradores; 

3. Criar sistema de armazenagem, análise e distribuição das 

informações levantadas. 

4.Identificar os pontos positivos e negativos dos dados a fim de 

estabelecer estratégias; 

Programa de Gestão integrada 

Objetivo 

Fazer com que os órgãos competentes, responsáveis pela gestão 

do turismo local, sejam capacitados com ações integradas entre 

si. 

Quem Articula 
Prefeitura Municipal, SEBRAE, COMTUR, Secretaria do Estado, 

iniciativa privada. 

Ações 

1. Unir administração municipal, COMTUR e população, opinando, 

propondo, deliberando e, principalmente, agindo em conjunto; 

2. Criar cronograma de ações e incentivar qualquer atividade que 

seja produtiva ao Turismo, unindo tanto a  comunidade local como 

a ação de iniciativa privada; 

3. Unir os empresários de cada ramo em associações 

especializadas, ganhando força e podendo, assim, acompanhar 

junto a administração pública os planejamentos e ações, para que 

sejam feitas em conjunto; 
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4. Promover boa comunicação entre as administrações dos 

municípios vizinhos, levando ao fortalecimento do turismo regional 

e consequentemente de cada cidade, de maneira individual; 

5. Realizar monitoramento e avaliação contínua do Plano aqui 

escrito. 

Programa de capacitação nos órgãos públicos 

Objetivo 
Fortalecer o corpo profissional da Secretaria de Cultura e Turismo 

e capacitar servidores de outras pastas para o Turismo. 

Quem Articula 
Prefeitura Municipal, COMTUR, Sindicatos dos Servidores 

Públicos. 

Ações 

1. Procurar promover os serviços de turismólogos junto à 

Secretaria de Cultura e Turismo, com intuito de que esta possa ter 

alguém capacitado para coordenar as ações de turismo locais; 

2. Incluir estagiários do curso de Turismo na secretaria; 

3. Participação dos integrantes do COMTUR em cursos e 

palestras da área, reciclando seus conteúdos; 

4. Promover cursos e palestras para diversas categorias de 

servidores públicos, de modo que todos possam adquirir 

conhecimentos gerais sobre o turismo local e as potencialidades 

de Itatiba no setor. 
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ASPECTOS SOCIOCULTURAIS E AMBIENTAIS 

Programa de resgate e valorização da Cultura 

Objetivo 

Promover um resgate cultural e histórico, a fim de fortalecer os 

laços culturais dos moradores e posteriormente fazer com que a 

cultura seja parte integrada dos produtos turísticos. 

Quem Articula Prefeitura municipal, ONGs e comunidade local 

Ações 

1. Produzir materiais impressos, audiovisuais e outros sobre a 

história local; 

2. Estimular visitação em locais que contam a história do 

Município, como Museu e Arquivo Público Municipal, incentivando 

as pessoas a conhecer esses ricos acervos; 

3. Utilizar prédios históricos como pontos turísticos ou de 

produção cultural; 

4. Inventariar as principais manifestações culturais para que 

possam ser valorizadas e transformadas em atrativos,  

Regulamentar o Incentivo à Cultura; 

5. Valorizar e manter o bom funcionamento, estrutura e conteúdo 

do museu local, bem como de outros locais congêneres. 

Programa de Inserção dos moradores como prioridade de Turismo 

Objetivo 
Promover a valorização do Turismo como motor de economia 

local, gerando entendimento e engajamento dos moradores. 

Quem articula Iniciativa privada, comunidade local, Prefeitura Municipal. 

Ações 

1. Inserir os moradores como os principais trabalhadores dos 

condomínios, bem como de empresas do trade turístico, 

principalmente com a vinda de hotéis, parques e outros 

investimentos maiores, para que eles possam ser os maiores 

beneficiários da exploração turística em seu município; 

2. Capacitar a população para trabalhar como guias de turismo, 



167 
 

produtores de souvenirs, agentes de viagens e outros cargos; 

3. Promover projeto que incentive o morador a ser um 

empreendedor do turismo. 

Programa “Turismo na Escola” 

Objetivo 
Levar as crianças para conhecerem os principais atrativos 

turísticos da cidade. 

Quem Articula 
Secretaria de Cultura e Turismo, Secretaria de Educação, 

iniciativa privada 

Ações 

1. Elaborar calendário com a Secretaria de Educação para que as 

escolas possam todos os anos, em determinada série, levar as 

crianças a um passeio que contemple um conteúdo aprendido em 

sala de aula, principalmente História e Geografia; 

2. Sensibilizar essas crianças para que junto de seus pais 

adquiram o interesse em realizar os passeios com seus amigos 

em outro momento; 

Programa de incentivo ao artesanato local (souvenirs) 

Objetivo 
Criar produtos feitos pelos próprios artesãos locais para servirem 

de souvenirs e lembranças de Itatiba. 

Quem Articula 
COMTUR, Prefeitura Municipal, associação de artesãos e artistas 

independentes. 

Ações 

1. Promover consultoria para a melhoria dos produtos de 

artesanato; 

2. Incentivar ações de criatividade para produção de artesanato 

diferenciado; 

3. Incentivar associações dos artesãos e cooperativas, para que 

adquiram capacidade de gestão e autonomia; 

4. Cessão de espaços e autorizações para que ocorra a venda 

desses materiais. 
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