
Circuito das frutas define seu comitê gestor e inicia ações 
 
A definição dos integrantes do comitê gestor do projeto que visa fortalecer o potencial turístico 
dos 10 municípios que formam o Circuito das Frutas na região de Campinas e Jundiaí marcou o 
início das atividades do grupo. Na ocasião, também foi escolhido, por unanimidade, o nome do 
programa: "Colhendo Frutos com o Turismo". 
 
As decisões ocorreram em reunião realizada segunda-feira, em Jarinu, com a participação dos 
prefeitos da cidade, de Indaiatuba, Itatiba, Atibaia, Itupeva e Jundiaí, e de representantes das 
prefeituras de Louveira, Morungaba, Valinhos e Vinhedo. A região concentra mais de 26% do 
agronegócio no estado, com a produção de uva, morango, pêssego, goiaba, ameixa, caqui, 
acerola e figo.  
 
Segundo o gerente do Escritório Regional Sudeste Paulista do Sebrae-SP, Vlamir Sartori, o 
encontro representou o primeiro passo para solidificar o projeto, organizar as demandas e 
estreitar as parcerias com prefeituras, entidades de classe e empresariais.  
 
"O processo de associativismo garante a continuidade do projeto para melhoria dos pequenos 
negócios, aumento da oferta de emprego e melhoria do território e da condição econômica da 
nossa região", destacou.  
 
Projeto 
 
A proposta do projeto "Colhendo Frutos com o Turismo" é aumentar em 25% o número de 
turistas que visitam as cidades. Segundo a gestora do projeto no Sebrae-SP, Claudia Adriana 
Mouro Silva, as várias ações previstas com o envolvimento dos produtores, empreendedores e 
comunidade visam contribuir para o desenvolvimento socioeconômico da região de forma 
sustentável.  
 
A intenção é inserir os municípios no mercado estadual e nacional de turismo, cultura e 
artesanato, formatar e consolidar produtos e roteiros turísticos locais e regionais, além de 
melhorar a qualidade de vida do território e promover a cultura empreendedora e a integração 
das cidades.  
 
Outra meta é ampliar o tempo de permanência dos turistas na região, explorando o potencial 
dos empreendimentos dos setores hoteleiro e gastronômico. 
 
O projeto de Desenvolvimento Territorial do Pólo Turístico do Circuito das Frutas envolverá os 
empresários e administradores de vários segmentos ligados direta ou indiretamente com o 
turismo, como os empreendimentos de eventos e festas regionais, de hospedagem, 
restaurante e alimentação, agências de turismo, grupos culturais, artesãos e demais agentes 
prestadores de serviços, como atendentes de postos de combustível e taxistas.  
 
Serão implementadas ações que envolvem uma série de iniciativas, entre elas a adequação de 
propriedades rurais e urbanas para recepção de turistas, a criação e formatação de roteiros 
turísticos do vinho artesanal, das fazendas históricas, das frutas e de festivais gastronômicos.  
 
Também estão previstos programas de capacitação para profissionais das áreas de recepção, 
hospedagem, alimentos e bebidas, além da implantação de Centros de Recepção a Turistas e 
Visitantes e implantação de sinalização turística nas áreas urbanas e rurais dos municípios. 
 
Prefeitos 
 
O prefeito de Jarinu, Vanderlei Gerez Rodrigues, destacou a importância do apoio do Sebrae-
SP e da união das prefeituras em torno do projeto. Segundo ele, já existem algumas iniciativas 
com o mesmo objetivo, como a definição conjunta do calendário das festas das frutas. "Vamos 
fazer com que as pessoas viajem mais, o que fortalecerá o comércio local e melhorará a 
distribuição de renda em toda a região", afirmou. 
 



Na opinião do prefeito de Jundiaí, Ary Fossen, favorece o fato de a região ter um grande 
potencial para o turismo. "Vamos aumentar a logística do Circuito das Frutas e contribuir para 
o desenvolvimento do setor", disse.  
 
Fonte: DCI, São Paulo, 7 maio 2008. São Paulo, p. C6. 
 


