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Mesópolis/SP,22 de Janeiro de 2018.

Oficio nO, 015/2017

EXMO SR.
JOSÉ CARLOS DA SILVA
D.D. Presidente da Câmara Municipal de
MESÓPOLlS-SP.

Senhor Presidente

Venho através do presente cumprimentá-lo e ao
mesmo tempo dirigir a Vossa Excelência, para encaminhar o PROJETO DE LEI
N°003 DE 22 DE JANEIRO DE 2018 "Institui o Plano Diretor do Turismo de
Mesópolis e dá outras providências", em caráter de urgência, para apreciação
dessa colenda Câmara de Vereadores.

Certo de poder contar com atenção dos nobres
Vereadores, para este projeto de lei, reiteramos a Vossa Senhoria, nossos
sinceros protestos de elevada estima e distinta consideração.

Atenciosamente,
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PROJETO DE LEI N°003 DE 22 DE JANEIRO DE 2018

"Institui o Plano Diretor do Turismo de
Mesópolis e dá outras providências".

Art. 1. Fica aprovado o Plano Diretor de Turismo do Município de Mesópolis, para
o período de 2018 a 2020 com a finalidade de implantar no Município uma
política de turismo que seja eficiente para geração de renda e coloque a cidade
em evidencia para investidores em potencial. Mostrando para a população local a
importância do Turismo para melhoria da qualidade de vida de todos. Este será
revisionado a cada 03 (três) anos,

Art. 2. São diretrizes do Plano Diretor do Turismo, aquelas constantes do Anexo I
conforme levantamento e diagnóstico apontados e no Plano de Ação conforme
Anexo 11.

Parágrafo uruco, O Poder Publico Municipal exercerá papel indutor na
implementação das metas e estratégias estabelecidas no Plano a que se refere
esta Lei.

Art. 3. Compete ao COMTUR - Conselho Municipal do Turismo em conjunto com
a Coordenadoria de Educação, Cultura, Esportes e Gabinete do Prefeito, realizar
o acompanhamento e a avaliação da execução do Plano.

Art. 4. As despesas decorrentes da aplicação desta Lei ocorrerão por conta de
verbas orçamentárias próprias, suplementadas se necessárias e de outros
recursos capitados no decorrer da execução do Plano.

Art.5 - O Plano Diretor de Turismo de Mesópolis, sua execução e o cumprimento
de suas metas serão objetos de monitoramento contínuo e de avaliações
periódicas, realizadas pelas as seguintes instâncias:

I - Existe na Municipalidade de Mesópolis, a Coordenadoria
de Educação, Cultura, Esportes e Turismo, também está presente em sua
estrutura uma coordenadoria específica do Turismo, sendo que esta está ligada e
subordinada diretamente ao Prefeito Municipal, conforme organograma municipal.

" - Conselho Municipal do Turismo é composto pelas
seguintes representações:

I- REPRESENTANTES DO PODER PÚBLICO:
- COORDENADORIA MUNICIPAL DE TURISMO;
- COORDENADORIA DE CULTURA
- COORDENADORIA DE MEIO AMBIENTE
- COORDENADORIA DE EDUCAÇÃO



PREFEITURA MUNICIPAL DE MESÓPOLIS
========================ESTADO DESÃOPAULO========================

CNPJ:65.712069/0001-93
• r•..'" _..J:'
~"'isópQ\\~<?, Rua JoséGalice, nQ 1785 - Centro - Fone/Fax: (17) 3638-8700 - CEP: 15748-000 - Mesópolis-SP

~t ...••"1. - •••

11-REPRESENTANTES DA SOCIEDADE CIVIL:
- SETOR DO COMÉRCIO
- SETOR DE HOSPEDAGEM
- SINDICATO RURAL
- SETOR DE ARTESANATO
- SETOR GASTRONOMICO
- SETOR DE EVENTOS E FEIRAS
- ASSOCIAÇÕES DE PESCADORES
- MEIOS DE COMUNICAÇÃO

111 - REPRESENTANTE DA POLíCIA CIVIL E MILITAR
- REPRESENTANTE DA POLíCIA CIVIL
- REPRESENTANTE DA POLíCIA MILITAR

Art.6 - O Poder Executivo Municipal empenhar-se-á na divulgação do presente
plano e dos seus objetivos e metas, para que a sociedade o conheça amplamente
e acompanhe sua implementação.

Art.7. Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as
disposições em contrário.

Mesópolis,22 de Janeiro de 2018.
r
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LEANDRO APA

Prefeito Municipal

CÂMARA MUNICIPAL DE MESÓPOLlS

APROVADO POR UNANIMIDADE
PROJETO D LEI N" .........•...._
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ANEXO I
DIAGNÓSTICO DO MUNiCíPIO

ASPECTOS HISTÓRICOS

Histórico do Município de Mesópolis

Em 1957, Mesópolis era apenas uma clareira aberta no mato, para que no dia 06
de agosto fosse fincada a cruz da missa inaugural, celebrada pelo Padre Walter
Passman, marcando assim a solenidade de fundação da promissora cidade de
Mesópolis. A área urbana foi se expandindo, as ruas tomando forma, as casas
rudes de madeira, foram sendo substituídas pelas de alvenaria. As ruas
poeirentas asfaltadas. Originada de um loteamento feito pelo Dr. Ultimatum Fava
e o engenheiro Mozzart Reis, e vendido para várias famílias que foram chegando
para o novo povoado. Famílias como as de José Candido dos Reis, Adelino
Bertani, Felintro Cardoso, Mario Pereira da Costa, Joaquim Ranulfo, Manoel
Norte, Geronimo Anselmo, Luis Manoel da Silva, Manoel de Almeida, Pedro
Fiúza, Sebastião Dutra Anselmo, Sebastião Correia Pinto, GeronimoCedral, José
Patrício, Geraldo Cristino e outros. Devido ao Córrego do Meio, que corta a
cidade, dividindo-a ao meio, o povoado recebeu o nome de Mesópolis (meso =
meio e pólis = cidade). No ano de 1968, Mesópolis possuía 329 casas (zona
urbana), com uma população de 7.500 habitantes, entre zona urbana e rural. Em
1991, ao completar seu 34° aniversário, Mesópolis contava com 358 casas (zona
urbana) e 4.000 habitantes na zona urbana e zona rural. Pode se perceber que
houve uma diminuição da população, isto ocorrendo devido ao êxodo rural. A falta
de serviço para os arrendatários e meeiros levou-os a procurar empregos nas
grandes cidades. Hoje o êxodo rural diminuiu, graças à citricultura e as atividades
rurais criadas na região. Devido a esta produção, a cidade recebeu o epíteto de
"Cidade dos Cereais".

Formação Administrativa No dia 28 de fevereiro de 1964, de acordo com a Lei nO
8.092/64, torna-se distrito. Em 30/12/1991, Mesópolis foi elevada à categoria de
município através da Lei n? 7.664.

ASPECTOS GEOGRAFICOS

Mesópolis está localizado ao noroeste do Estado de São Paulo, a uma distância
de 573 km da Capital, 8a região administrativa do estado, sediada em São José
do Rio Preto (que fica a 230 km), tendo como comarca a Cidade de Jales. Possui
clima tropical quente e seco, com temperatura máxima de 38° graus, média 27°
graus e mínima de 14° graus.
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Figura: Mapa do Estado de SP- Localização de Mesópolis ao lado do Rio Grande.

~
Figura: Mapa de Mesopolis em relação ao Estado de São Paulo.

Ao norte da cidade está localizado o Córrego do Arrancado que separa
Mesópolis do município de Populina que fica a uma distância de 8 km, ao sul está
localizado o Córrego do Arara que faz divisa com o município de Santa Albertina e
fica a uma distância de 18 km, ao leste o Córrego do Tanquinho que faz a divisa
com o município de Paranapuã e fica a uma distância de 18 km, a oeste temos o
Rio Grande fazendo divisa do estado de São Paulo com o de Minas Gerais.
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Acesso Rodoviário:
SP-348 (Rodovia dos Bandeirantes) / SP-310 (Rodovia Washington Luiz) / SP-
320 (Rodovia Euclídes da Cunha) / SP-543 (Rodovia Percy Waldir Semeguini) /
Rodovia Municipal de Ligação de Ouroeste à SP-181/463 / SP-181/463 (Rodovia
Doutor Léo Lucchese) / Rodovia Municipal de Ligação de Populina à Mesópolis

Hidrografia: Rio Grande, Ribeirão Arara e Arrancado, Tanquinho, Mandacari,
Córrego do Cavalinho, Córrego do Meio.

ASPECTOS ECONÔMICOS

o município possui uma extensão territorial de 192.000 Km2, segundo o
IBGE 2007 possui uma população de 1768 habitantes, sendo 1.230 na zona
urbana e na zona rural 538 habitantes.

A economia é basicamente agrícola, sendo que hoje ainda, há uma
pequena produção de algodão, café, seringueira, feijão, mandioca, milho, uva,
melancia, laranja, hortaliças: abóbora, cebola, milho doce, pimentão, pepino,
quiabo, tomate, vagem, jiló, morango, alface e outros, mas o que predomina é a
cana-de-açúcar.

ASPECTOS SOCIAIS

A Assistência Social é organizada de acordo com a nova Legislação do SUAS -
Sistema Único de Assistência Social e possui equipe Técnica especifica para os
Serviços Ofertados, sendo estes: Órgão Gestor (01 Gestora, 01 Assistente Social
e 01 Assistente Administrativo), CRAS - Centro de Referência de Assistência
Social (01 Coordenadora, 01 Assistente Social, 01 Psicóloga e 01 Administrativo).
Para suprir as necessidades dos indicadores alarmantes apontados dentro do
diagnóstico Social, é feito todo planejamento das ações e atividades junto com o
Órgão Gestor em parceria com o CRAS.
Os trabalhos são ofertados e executados pelo CRAS desenvolvendo vários tipos
de ações e trabalhos voltados a essas necessidades, assim a família é capacitada
no decorrer dos atendimentos para que futuramente desenvolva suas habilidades
e trabalhos com oficinas, sendo elas:

./ Oficina de Fortalecimento de Vínculos com crianças de O a 6 anos,
envolvendo pais e filhos para fortalecer o vínculo familiar, com o total de
atendidos em 2017 de 30 pessoas;

./ Idoso, é ofertado trabalhoscomo: Desenvolvimento de autonomia pessoal,
defesa de direitos, atividades comunitárias, Fortalecimento de
vínculos,Atividades artísticas/culturais, Atividades intergeracionais,
contribuindo para um processo de envelhecimento ativo, saudável e
autônomo, viabilizando a qualidade de vida, e a garantia de direitos, com o
total de atendidos em 2017 de 60 pessoas;

./ Família: PAIF - Serviço de proteção e atendimento integral à família, tendo
como objetivo principal a emancipação da Família frente as
Vulnerabilidades enfrentadas, atendimento e acompanhamentos das
Famílias beneficiarias de Programas de Transferência de Renda (Bolsa
Família e Renda Cidadã) e Desempregos entressafras, com o total de
atendidos em 2017 de aproximadamente 200 famílias;
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./ Jovem: Atendimento de Jovens de 15 a 17 anos inseridos no Programa
Estadual Ação Jovem com o total de atendidos em 2017 de 15 Jovens;

./ BPC - Benefício de Prestação Continuada envolvendo pessoas com
Deficiência e Idosos a cima de 65 anos, ofertando atividades manuais,
artísticas e culturais, possibilitando uma melhora nas condições físicas e
convivência comunitária, com o total de atendidos em 2017 de
aproximadamente 08 BPC Deficiente e 08 BPC Idoso;

./ Programa Viva Leite, distribuição gratuita de leite fluido, pasteurizado, com
teor de gordura mínimo de 3%, enriquecido com ferro e Vitaminas A e D
com o objetivo de oferecer um complemento alimentar seguro e de alto
valor nutritivo às pessoas de baixa renda, além de gerar de forma indireta,
novos empregos no campo, com o total de atendidos em 2017 de
aproximadamente 91 crianças;

CONDiÇÕES DE INFRAESTRUTURA

o percentual da população urbana em relação à população total do município,
calculado a partir da estimativa da população para 2017 elaborada pela Fundação
SEADE é de 84,39%. Atualmente não possui ruas de terras no Município. Possui
agência dos correios, casas lotéricas, terminal rodoviário no centro da cidade,
centro de informações turísticas, restaurante na praça central e 2 na praia
municipal. Conta ainda com posto policial e unidade básica de saúde.

OFERTA TURíSTICA

A oferta turística do município se baseia no Ecoturismo e Turismo Rural. No
quesito lazer e entretenimento o município conta com infra-estrutura de praia de
água doce construída às margens do Rio Grande. Oferece ao visitante, de forma
gratuita, 12 quiosques, minicampo, lanchonete, restaurante, quadra de areia,
rampa para entrada de barco, iluminação, saneamento, ruas, asfalto e ranchos. O
acesso do município até o local e feito por estrada pavimentada.

ATRATIVOS NATURAIS

Praia Municipal
A praia artificial do murucrpio de Mesópolis é o principal atrativo turístico,
responsável por atrair milhares de visitantes vindos dos estados de Minas Gerais
e Mato Grosso do Sul devido a sua localização geográfica.

Atrativos de pesca
Pescadores amadores, profissionais.

Pontal do Rio Grande
Local de paisagem privilegiada, água cristalina fauna e flora típicas

Corredeiras
A geografia do rnurucrpro e a formações geológicas de basalto favorecem a
formação de corredeiras nas proximidades do município. A Corredeira do Arara é
uma delas. Há pouco minutos da cidade e possível encontrar águas cristalinas
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protegidas por uma grande área de mata nativa. O local já muito visitado por
moradores de toda a região. Outra corredeira muito visitada é do Córrego do
Meio, conforme foto da capa deste relatório. Estes são dois dos patrimônios
naturais mais importantes do município, com alto potencial turístico a ser
desenvolvido.

Lagoa da olaria
Na entrada do município, localizada às margens da rodovia Rodovia "Odilon
Nogueira de Aguiar", existe um grande atrativo em potencial. Uma antiga olaria,
hoje desativada, deu origem a um considerável lago. O local já é visto pela
população e proprietários rurais como propício para prática de esportes náuticos e
consequentemente a instalação de pousadas, legalização de áreas para ranchos,
restaurantes, etc. Nesta mesma estrada está a propriedade da Dona Maria e do
senhor Nelson, conhecidos regionalmente pela produção de geleia de mocotó e
doce de leite.

TURISMO RURAL, GASTRONÔMICO E CULTURAL
Gastronomia
O complexo da praia inclui um restaurante com farto cardápio de peixes e
acompanhamentos. Os peixes são pescados no dia e servidos frescos aos
visitantes. Destaque para o bolinho de peixe, o pirão e os filés de tilápia fritos. Os
pratos típicos são degustados com vista panorâmica para o Rio Grande.

Doce de Leite e Geléia de Mocotó
O casal Nelson e Maria Martins são os criadores da receita da geléia de mocotó
mais famosa da região. Afirma que a receita está na família há mais de 30 anos.
Um diferencial, que com certeza aguça a curiosidade dos visitantes é a forma
tradicional, com formas de madeira, e uma batedeira desenvolvida por senhor
Nelson. A geléia de mocotó e o doce de leite são feitos semanalmente e vendidos
na casa, uma pequena propriedade rural às margens da Rodovia " Odilon
Nogueira de Aguiar"

Centro de Convenções
O Centro de Convenções está localizado na área da praia. Dispõe de estrutura
para realização de eventos festivos, playground, acessibilidade, capacidade para
acomodar 300pessoas, banheiros, acesso pavimentado, portaria, etc.

Bairro Rural Aldeia
O nome do vilarejo tem origem indígena. Relatos de moradores da região indicam
a existência de tribos no passado. Atualmente não há nenhum vestígio visível
destas civilizações. Porém o local mantém características de um típico vilarejo
rural com potencial a ser desenvolvido.

Eventos principais:
Comemoração de Emancipação Política
Desfile cívico
Forró da terceira idade
Festival de violeiros
Festa do peão
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Eco Ação na área de lazer de Mesópolis
Tradicional cavalgada
Festividades de Final de Ano (Natal Iluminado e Réveillon)

Perfil do visitante
O perfil do visitante se baseia na atratividade de pescadores, praticantes de
esportes náuticos como: barco a motor, Jet Sky, caiaque, stand'up padle, jipeiros,
motoqueiros de trilha off road. Os grupos são compostos por famílias, geralmente
casal com filhos que procuram turismo de lazer e utilizam as estruturas da praia
localizada as margens do Rio Grande. Visitam os atrativos do município casais,
turistas de outras cidades e cidades do Mato Grosso do Sul e Minas Gerais
devido à proximidade da fronteira e com o outro lado da margem do rio. Grupos
de idosos organizados pelos Centros de Convencias dos Idosos existentes nas
cidades do entorno.
Turistas procuram o Pontal do Rio Grande para prática de ecoturismo, pesca e
camping por ser uma área mais reservada.

ANÁLISE DO MERCADO ONDE O MUNICIPIO ESTA INSERIDO

1. Diagnóstico

"Mesópolis em relação a 8° Região Administrativa de São José do Rio
Preto" .

Perfil Turístico da cidade de Mesópolis

O município possui uma extensão territorial de 192.000 Km2, segundo o IBGE
2007 possui uma população de 1768 habitantes, sendo 1.230 na zona urbana e
na zona rural 538 habitantes, a taxa de urbanização do município é de 69,61%. A
economia é basicamente agrícola, sendo que hoje ainda, há uma pequena
produção de algodão, café, seringueira, feijão, mandioca, milho, uva, melancia,
laranja, hortaliças: abóbora, cebola, milho doce, pimentão, pepino, quiabo,
tomate, vagem, jiló, morango, alface e outros, mas o que predomina é a cana-de-
açúcar. Mesópolis tem potencial hídrico, pois é banhado pelo Rio Grande,
Ribeirão Arara e Arrancado, Tanquinho, Mandacari, Córrego do Cavalinho,
Córrego do Meio. A fauna e flora são abundantes, existem árvores como:
Cabriúva, Aroeira, Cedro, Pau-brasil, Angico, Pampalho, Jatobá, Marmeleiro
Veludo, Amoreira, Palmeira macaúba, Coqueiro, Bacuri, Espeteiro. "Mesópolis:
Rio Grande de oportunidades", assim se denomina esta região, principalmente
depois da construção da barragem de Ilha Solteira. Embora a obra tenha mudado
a paisagem antiga, deu lugar a muitas águas e navegação de barcos que
transportam areia, dando também lugar aos turistas possibilitando o acesso ao
banho na praia municipal, acesso aos ranchos e chalés e grandes obras como
pontes e áreas de lazer às margens deste Rio Grande. Proporcionou ainda a
possibilidade de instalação de hotéis, clubes, tanques para campeonatos de
pesca e esportes aquáticos. Apesar de possuir apenas 1768 habitantes,
Mesópolis possui uma população flutuante que varia em torno de 3.000 pessoas
que frequentam a cidade nas férias e em épocas de eventos como festa do peão,
final de ano, e também para lazer nos ranchos às margens do Rio Grande. Hoje é
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uma cidade que caminha para o desenvolvimento. Para lazer e entretenimento há
uma praia de água doce construída às margens do Rio Grande com 12
quiosques, mini campo, lanchonete, quadra de areia, rampa para entrada de
barco, iluminação, saneamento, ruas, asfalto, e ranchos. Tendo como atração no
calendário de eventos o "Encontro Náutico", que reúne vários municípios da
região dos Entre Rios para realização de várias competições náuticas e
esportivas. Na área urbana o comércio ainda é bem restrito, existe 1 lanchonete,
2 sorveterias, 4 bares, 1 quitanda, 1 padaria, 1 farmácia, 3 supermercados, 1
posto de combustíveis, 1 banco e 4 postos de atendimento bancário, 1 cartório, 1
correio, 3 lojas de vestuário e calçados, porém ainda não existe local adequado
para hospedagem e alimentação dos turistas. Tais serviços são oferecidos de
forma caseira, o que pode até tornar-se um diferencial, pois o turista que vem dos
grandes centros procura locais onde possa sentir-se em casa. Mesópolis aderiu,
em 2004, ao programa de turismo receptivo, tendo como inovação a presença do
SEBRAE, que contribuiu com treinamentos, reuniões e feiras regionais, tendo
como início da atividade turística a 1a Conferência Municipal de Turismo
implantada pelo COMTUR (Conselho Municipal de Turismo) realizada em
setembro do mesmo ano. Em 2005 Mesópolis uniu-se a outros municípios de
interesse turístico para formação do mais novo circuito turístico do noroeste
paulista, o Circuito dos Rios e Grandes Lagos que tem por objetivo fortalecer a
região dos Grandes Lagos atraindo os turistas da capital para o interior.
Atualmente têm-se trabalhado também no projeto que visa tornar o município num
Centro Receptivo, tendo ainda como atração turística, passeios nas pedreiras das
fazendas, Córrego do Meio, Fazenda Bacuri e Fazenda São Luiz às margens do
rio Grande, onde se tem grande quantidade de pedras, corredeiras e também
uma cachoeira. Já foi elaborado um calendário de eventos para deixar como
marco as festas tais como: Festa de Aniversário da Cidade, com desfiles
realizados pela escola estadual e municipal e comunidade com réplicas do
passado e mostrando a cultura atual, também a Festa do Peão com montaria em
bois e cavalos, com premiação aos peões e shows ao vivo, barracas e o
comparecimento de visitantes de vários estados e da capital São Paulo.

Tipos de Turismo existentes em Mesópolis:
Nome do atrativo: PRAIA MUNICIPAL
Nome do atrativo: LAGOA DA OLARIA
Nome do atrativo: PONTAL DO RIO GRANDE
Nome do atrativo: RIO GRANDE
Nome do atrativo: CORREDEIRA DO ARARA
Nome do atrativo: BAIRRO DA ALDEIA
Nome do atrativo: DOCES TíPICOS DONA MARIA
Nome do atrativo: HORTA ORGÂNICA
Nome do local: CAPELA DA ALDEIA
Caracterizando os segmentos turísticos de: 501 e praia, lazer, Ecoturismo,

. Rural, Náutico, Pesca, Gastronômico, Observação de aves.

Prognóstico

Análise 5WOT do Município de Mesópolis
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Conceito de Análise SWOT

A Análise SWOT [em que o termo SWOT é uma sigla inglesa para Forças
ou Pontos Fortes (Strengths), Fraquezas ou Pontos Fracos (Weaknesses),
Oportunidades (Opportunities) e Ameaças (Threats)], cuja criação é atribuída a
Kenneth Andrews e Roland Christensen, dois professores da Harvard Business
School, consiste num modelo de avaliação da posição competitiva de uma
organização no mercado.

Essa avaliação da posiçao competitiva é efetuada através do recurso a
uma matriz de dois eixos (o eixo das variáveis internas e o eixo das variáveis
externas), cada um dos quais composto por duas variáveis: pontos fortes
(Strenghts) e pontos fracos (Weaknesses) da organização; oportunidades
(Opportunities) e ameaças (Threats) do meio envolvente.

Ao construir a matriz a variáveis são sobrepostas, facilitando a sua análise
e a procura de sugestões para a tomada de decisões, sendo uma ferramenta
imprescindível na formação de Planos de Negócio e na definição de Estratégias.

Abaixo é efetuada a representação gráfica da matriz, com as sugestões
genéricas para cada um dos quadrantes que a compõem.

Aná lise SWOT

Orqanização
Strenghts

(Pontos Fortes)
Weaknesses
(Pontos Fracos)

Sugestões
unhzar os pon os fort s para
cons gUII"vantag ns no apro-
veita menta das oportun Idades

Sugestões
Oes8lwol'ler estra églas p ra
ui rap 5S r os pontos racos

f? aproveitar as oportuntdades

Suges[f52s Sugestões
Utilizar os pon os fdrtes para
avrt I as arn aças 011para as
transformar em oporturudadas

Reduzir ou liquidar o negócio
ou reahzar cercos es ra egl-
cos com outras organizações

www.x.ooow.nel

Figura 4 - Matriz da Análise Swot
Fonte: Knoow.net

Para a construção da matriz são necessários dois tipos de análises: por um
lado uma análise interna e por outro uma análise externa. No caso da análise
interna, esta permite identificar aspectos em que a organização apresenta pontos
fortes e aspectos em que apresenta pontos fracos relativamente aos seus
concorrentes. Quanto à análise externa, esta consiste numa avaliação da
envolvente da organização de forma a identificar oportunidades e ameaças com

http://www.x.ooow.nel
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que esta se depara ou possa vir a deparar. Qualquer uma destas análises
deverão ser efetuadas não apenas numa perspectiva estática, mas também numa
perspectiva dinâmica e permanente.

Abaixo serão apresentados dados informados pela Coordenadoria
Municipal de Turismo de Mesópolis, que irão compor uma Matriz para realização
de uma Análise Swot.

Análise Swot do Município de Mesópolis

Pontos fortes (Strenghts)

1 - No quesito lazer e entretenimento o município conta com a infra-estrutura de
praia de água doce construída às margens do Rio Grande com 13 quiosques,
minicampo, lanchonete, quadra de areia, rampa para entrada de barco,
iluminação, saneamento, ruas, asfalto, e ranchos.

2 - Potencial hídrico, o município é banhado pelo Rio Grande, Ribeirão Arara e
Arrancado, Tanquinho, Mandacari, Córrego do Cavalinho, Córrego do Meio.
Regionalização do Turismo, em 2005,Mesópolis despontou em meio a dez
municípios do interior de São Paulo para unir forças com os demais municípios de
interesse turístico para formação do mais novo circuito turístico do noroeste
paulista o Circuito dos Rios e Grandes Lagos que tem por objetivo fortalecer a
região dos Grandes Lagos atraindo os turistas da capital para o interior.

Oportunidades (Opportunities)

1 - Possibilidade de instalação de hotéis, clubes, tanques para campeonatos de
pesca e esportes aquáticos na orla do Rio Grande.

2 - Alta demanda sazonal que varia em torno de 3.000 pessoas que freqüentam a
cidade nas férias e em épocas de eventos como festa do peão, final de ano, e
também para lazer nos ranchos às margens do Rio Grande.

3 - Projeto de Desenvolvimento Turístico que visa tornar o município num Centro
Receptivo, tendo ainda como atração turística, passeios nas pedreiras das
fazendas, Córrego do Meio, Fazenda Bacuri e Fazenda São Luiz às margens do
rio Grande, onde se tem grande quantidade de pedras, corredeiras e também
uma cachoeira.

4 - Criar/ tombar como patrimônio histórico o bairro da Aldeia, criando o museu do
índio caingangue, resgatando assim as origens do município.

5 - Desenvolvimento de projetos esportivos e prática esportiva na Praia Municipal
(Vôlei de praia, jet-ski, barcos, lanchas, arvorismo e tirolesa.

Pontos Fracos (Weaknesses )
1 Na área urbana o cornercro ainda é bem restrito, existe 1
Restaurante,2Ianchonete, 2 sorveterias, 5 bares, 1 quitanda, 3 padaria, 2
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farmácia, 5 supermercados, 1 posto de combustíveis, 1 Lotérica e 2 postos de
atendimento bancário, 1 cartório, 1 correio, 4 lojas de vestuário e calçados, porém
ainda não existe local adequado para hospedagem dos turistas.

CNPI: 65.712.069/0001-93

2 - O Produto Interno Bruto - PIB é muito baixo em relação a outros municípios da
região.

3 - Escassez de recursos financeiros para investir na infra-estrutura turística de
qualidade.

Ameaças (Threats)
1 - Instalação de Usinas de Açúcar e Álcool na reqiao, que traz consigo todos
problemas sociais oriundos da migração de população de baixa renda vinda de
outros estados brasileiros.

Estratégias para aprimoramento do turismo no município

Diz Kotler et ai (2006, p.1):
''[. ..] À ,medida que oportunidades surgem e novas ameaças
se avolumam num ritmo cada vez mais acelerado, também
se intensificam os desafios à prosperidade regional. E
somente os lugares atentos e capazes de reagir
positivamente às mudanças no ambiente poderão se
fortalecer e se destacar, por meio de emprego de novas
forças como tecnologia. Nessa corrida extremamente
competitiva em busca de investimentos, indústrias,
moradores e visitantes, haverá vencedores e perdedores, e
os lugares que adotarem e instituírem um planejamento
estratégico de marketing se destacarão como fortes
concorrentes" .

Baseados nas afirmações de Kotler podemos destacar que o maior
concorrente do município é ele mesmo, pois somente com um trabalho integrado
e sustentável pautado num planejamento eficaz irá tornar o município mais
atrativo ao turismo.

METODOLOGIA
Para Gil (2002, p. 162) "a organização da metodologia varia de acordo com

as peculiaridades de cada pesquisa".

Para o desenvolvimento da presente pesquisa, foi feito um levantamento
bibliográfico a cerca do tema, bem como pesquisa exploratória para fazer um
diagnóstico da estrutura turística existente no município e a análise do impacto do
marketing no turismo da cidade de Mesópolis.

Para elaboração deste trabalho foram necessanas algumas etapas: a
primeira etapa consiste na coleta de informações sobre o assunto pesquisado,
através de pesquisa bibliográfica e consultas a sites da internet para coleta de
dados censitários e por fim análise dos dados coletados.
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Segundo Gil (2002, p. 44) "a pesquisa bibliográfica é desenvolvida com
base em material já elaborado, constituído principalmente de livros e artigos
científicos" .

A segunda etapa foi baseada na pesquisa exploratória nos arquivos da
Prefeitura Municipal de Mesópolis, nos departamentos de Assistência Social,
Planejamento e Turismo, visita de observação aos pontos turísticos e à estrutura
turística municipal existente para o turismo receptivo.

Assim por meio da exploração do assunto foi possível dar à pesquisa
veracidade das informações numa ótica técnica.

A pesquisa exploratória é definida por Gil da seguinte forma:
Estas pesquisas têm como objetivo proporcionar maior
familiaridade com o problema, com vista a torná-lo
mais explícito ou construir hipóteses. Pode-se dizer
que estas pesquisas têm como objetivo principal o
aprimoramento das idéias ou a descoberta de
intuições. (GIL, 1987, p. 45).

Quanto aos resultados, espera-se com esta pesquisa, que possamos
identificar quais os verdadeiros impactos do marketing no turismo da pequena
cidade de Mesópolis, tanto impactos quantitativos, quanto qualitativos.

Com relação aos resultados Gil (2002, p. 126) afirma que "a apresentação
dos resultados só pode ser efetivada depois que se dispõe de todos os dados
devidamente coletados e analisados".

Resultados
Segundo dados coletados na Coordenadoria Municipal de Turismo, e

dados obtidos por meio da observação dos equipamentos públicos de infra-
estrutura turística, foi possível realizar uma análise Swot do município de
Mesópolis, que apresenta algumas deficiências em relação à estrutura existente,
porém apresentou também muitas oportunidades que podem levar o município ao
desenvolvimento do turismo e torná-lo um Centro Receptivo.

o levantamento realizado apresenta as seguintes deficiências:

• Na área urbana o comércio ainda é bem restrito, ainda não existem todos
os serviços básicos para atender as necessidades do turista, como por
exemplo: farmácia 24 horas, posto de combustível 24 horas, caixa
eletrônico 24 horas, pronto socorro (plantão 24 horas), loja de
conveniência, loja de artigos esportivos e para pesca.

• Não existe ainda no município hotel ou pousada, apenas ranchos nas
margens do Rio Grande.

• Existe somente 1 restaurante que oferece Almoço e porções no período
noturno, e duas lanchonetes que também servem refeições, e quando se
trata de um número grande de pessoas não há estrutura suficiente para o
atendimento das mesmas.
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• O Produto Interno Bruto - PIB é muito baixo em relação a outros
municípios da região.

• Escassez de recursos financeiros para investir na infra-estrutura turística
de qualidade.

Conclusão

Concluindo o Marketing turístico é uma atividade que requer especialização
adequada, pois seu instrumento é um dos mais eficazes na esfera do mercado
turístico, a atividade está em constante expansão em todos os lugares da Terra.

O turismo tem vital importância na economia e somente por meio dele o
município de Mesópolis encontrará recursos para se desenvolver.

Ao realizar este levantamento sobre o município, se pode observar que
mesmo com toda deficiência o município ainda tem um fluxo contínuo de turistas
que vem para o município em busca do "rústico", do "natura!", do "caipira" e são
justamente estes itens que devem ser explorados, pois o turista que vem para
Mesópolis, está cansado da capital, ele quer fugir do stress, portanto a deficiência
de estrutura local pode transformar-se numa oportunidade para o município, pois
ao transmitir a "imagem interiorana" o município expressa suas reais
características.

Segundo informações coletadas na Coordenadoria Municipal de Turismo
de Mesópolis, o município aos poucos está investindo em campanhas publicitárias
como comerciais nas emissoras de TV da região, participação em feiras e
eventos, criação de sites e blogs na internet. Estes investimentos, mesmo que
escassos já tem proporcionado resultados positivos para o mesmo, pois há cinco
anos atrás poucas pessoas conheciam o município, ele praticamente nem existia
no mapa do estado, por ser tão pequeno, passava desapercebido entre os demais
municípios de maior porte.

Hoje Mesópolis já é conhecido na reqiao noroeste do estado e um dos
fatores que contribuíram para seu reconhecimento foi a criação do Circuito dos
Rios e Grandes Lagos, pois a participação em feiras e eventos trouxe para
Mesópolis o aumento do fluxo turístico.

Proposta de desenvolvimento turístico para o município
Para que se dê este desenvolvimento o município precisa se organizar,

criar estratégias e traçar planos e metas a serem cumpridos criteriosa mente.
Dentre os objetivos estratégicos se faz necessário priorizar algumas ações

para envolvimento da comunidade, tais como:

1. Sensibilização e envolvimento da comunidade;
• Fazer uso da rádio comunitária
• Painel na praça
• Carro de som
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• Arrastão uniformizado com panfleto de casa em casa e nos bairros rurais
(camiseta e boné com o logotipo do COMTUR)

• Reuniões de pais e mestres nas escolas
• Salas de aula das escolas
• Igrejas
• Banners no comércio (correio, posto de saúde)
• Faixas na rua
• Outdoor na prainha e nos portais
• Adesivo com o logotipo do município

2. Capacitação de empresários e profissionais;

3. Criar estrutura de recepção ao turista, um local onde o turista possa obter
informações completas sobre o município, locais de visitação, passeios,
pontos turísticos;

4. Desenvolvimento e formatação de produtos turísticos;
• Criar meios de hospedagem:

o Rural (fazendas, chácaras, sítios, ranchos, etc.)
o Residências (sistema cama-café)
o Chalés

• Criar meios de alimentação
o Restaurantes
o Lanchonetes
o Comida caseira
o Fogão à lenha

• Passeios de barco
• Trilhas em matas
• Cavalgadas
• Tirolesa
• Arvorismo

5. Desenvolvimento de um plano de marketing;
• Propagandas na TV
• Outdoors em rodovias
• Inserção de material publicitário em revistas
• Parceria com agências de viagens
• Marketing boca-a-boca
• Marketing viral

A realidade do município pode ser mudada, se o município tentar explorar
seu potencial através de um turismo sustentável e consciente, disponibilizando na
mídia o que o município tem de melhor.
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ESTRATÉGIAS PARA DESENVOLVIMENTO DO TURISMO RURAL NA ÁREA
DE ABRANGÊNCIA DO MUNICIPIO

- Fortalecimento do projeto de Microbacias;

- Buscar técnicas e desenvolvimento de outras localidades bem sucedidas de
viabiliza-Ias e adapta-Ias no município.

- Fortalecimento de Associação de produtores rurais.

- Capacitação contínua de produtores rurais na área de agronegócios.

- Projeto de viveiros de mudas frutíferas e nativas.

- Organização dos produtores para compra e venda em conjunto comercializando
seus produtos diretamente no Ceasa.

- Promover a melhoria da genética do gado de corte e leiteiro.

- Criar espaço para comercialização dos produtos rurais, atacado e varejo:
Mercado Municipal, feira livro.

- Sensibilizar os produtores na implantação de novos projetos.

- Curso de alfabetização.

- Promover cursos e palestras práticas sobre agronegócio, empreendedorismo e
lideranças.

- Ensinar práticas que não agridem o meio ambiente.

- Incentivar a agricultura familiar.

- Incentivar a proteção dos recursos hídricos desde as nascentes até o final.

AÇÕES - GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA

1. Promover integração dos pequenos e médios produtores rurais
possibilitando que suas produções sejam destinadas para o município e
outras localidades.

2. Fazer um cadastro de pessoas desempregadas e qualificadas.

3. Implantar oficinas de trabalhos que produzam artesanatos,
carpintaria, marcenaria, culinária, doces e compotas e conservas.

4. Implantar cursos técnicos direcionados de empreendedorismo a
comunidade.
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5. Buscar experiências de outros municípios que solucionaram seus
problemas e implantar essas soluções no município de Mesópolis.

6. Criar parcerias com as cidades vizinhas para que os produtores
possam escoar seus produtos com qualidades e preços competitivos.

7. Criação de uma feira livre uma vez na semana, para exposição dos
produtos agrícolas e artesanais. 8. Estimular o fortalecimento de
pequenos empreendimentos geradores de emprego e renda já
existentes no município.

AÇÕES - SAÚDE
1. Integrar pastoral da saúde e agente comunitário.

2. Ampliar equipe do P.S.F.

3. Incentivar a população masculina para palestras e exame de
próstata.

4.Reciclagem: Palestras e cursos no atendimento ao usuário.

5. Aquisição de veículos para a saúde (1 ambulância, 1 veículo P.S.F.
(Agente de Saúde).

AÇÕES - ÁREA SOCIAL

1. Conscientização da população para coleta seletiva do lixo

2. Integração das políticas públicas.

3. Capacitar os conselhos municipais.

4. Capacitar e fortalecer as associações existentes.

5. Incentivar práticas que promovam a cidadania

6. Implementar benefícios que favoreçam o setor rural, tais como
aposentadoria, saúde e medicamentos.

7. Promover cursos e palestras para instituições como pastoral da
saúde, pastoral da criança, escola e entidades, para plantio de ervas
medicinais usados no tratamento de saúde.

8. Criação de um espaço físico para o atendimento de múltiplo-uso.

9. Capacitação de funcionários.

10. Conscientização da população para melhor uso e conservação do
transporte escolar.
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11. Promover reuniões entre as lideranças das associações para troca
de informações.

12. Celebrar convênios com órgãos federal, estadual e municipal na
capacitação de recurso para o desenvolvimento das associações.

13. Divulgar para a população os trabalhos desenvolvidos pelas
associações e conselhos.
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ANEXO 11
PLANO DE AÇÃO

METAS CURTO MEDIO LONGO
PRAZO PRAZO PRAZO

Estabelecer política de desenvolvimento
integrado do turismo, articulando-se com os X
municípios da região;

Aumentar e manter o índice de permanência do
turista nomunicípio; X

Realizar obras de manutenção da praia municipal. X X X

Realizar obras de melhoria e manutenção das vias
públicas que proporcionam o acesso aos atrativos X X X
turísticos.
Melhor a atratividade do município no quesito
paisagismo dos passeios e praças publicas onde X
haia crande fluxo de turistas.
Garantir o desenvolvimento do município
mediante atividades turísticas visando a
sustentabilidade ambiental como forma de X X X
garantir a qualidade de vida da população.

Identificar, sinalizar e catalogar potenciais turísticos
nomunicípio; X

Promover e incentivar o turismo como
fonte de desenvolvimento social e X X X
econômico;

Fortalecer o Concelho Municipal de Turismo;
X X X

Regulamentar atividades que sejam
necessárias ao aproveitamento das
potencialidades do município tendo como X X X
princípios as orientações do
desenvolvimento sustentável;

Promover atividades voltadas para o
desenvolvimento da economia turística do
município, viabilizando o aproveitamento das X
suas potencialidades, qualificando serviços e
elaborando projetos;

Promover programas educacionais voltados
para a sensibilização, conscientização e
capacitação de empresários, comunidades e
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grupos sociais específicos quanto a X
importância do desenvolvimento turístico
local;

Incentivar o turismo rural e náutico;
X X X

Desenvolver programas de capacitação turística e
gerencial para empresários e X X
trabalhadores do setor turístico;

Adotar as providências para captação de
recursos junto aos organismos estaduais,
federais, internacionais e a iniciativa privada
para o fomento do turismo local; X X X

Estruturar a Coordenadoria Municipal de
Turismo; X

Fazer parcerias com as demais Coordenadorias.
Para promover ações educacionais, culturais, X
ambientais e turísticas;

Manter e ampliar parcerias com instituições públicas
e privadas para projetos; X X X

Apoiar as entidades promotoras de eventos
como cavalgada, rodeio, motociclismo, kart,
pescaria, trilhas ecoturismo dentre outros.
Principalmente os que façam parte do
calendário oficial do município aprovado pela X X X
Câmara Municipal, e que sejam geradores de
grande fluxo de turistas para o município.

Promover a atividade turística no município
objetivando a geração de empregos e renda e
melhoria da qualidade de vida da população; X X X

O Plano Diretor de Turismo de Mesópolis,
sua execução e o cumprimento de suas
metas serão objetos de monitoramento
continuo e de avaliações periódicas, X X X
realizadas pelas as seguintes instâncias:
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