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A informalidade e a falta de planejamento da prefeitura municipal tiram mais o sono dos 
hoteleiros de Aparecida do que o projeto da Cidade do Romeiro. Ter a igreja como concorrente 
não é o sonho de nenhum empresário, mas a iniciativa do Santuário recebe mais elogios do 
que críticas e coloca em xeque a forma como os hotéis da cidade foram administrados até 
agora.  
 
O presidente do Sindicato de Hotéis e Restaurantes de Aparecida e Vale Histórico, Ernesto 
Elache, aponta a informalidade como o grande problema do setor, que gera 40% dos impostos 
municipais. Legalmente, a cidade tem 160 hotéis, com 31 mil leitos e cerca de 3 mil pessoas 
empregadas. Informalmente, Elache estima que existam outros 70 lugares que oferecem 
hospedagem, com mais 500 vagas, entre casas, casarões e até apartamentos. 
 
"Eles (os informais) são mais milagrosos para multiplicar camas do que Cristo ao multiplicar o 
pão", disse. Além da sonegação fiscal, Elache destaca a falta de segurança e privacidade 
desses locais. "Existem cômodos separados por placas de 'eucatex' e botijões de gás colocados 
ao lado de camas." 
 
É a mesma queixa do padre Darci José Nicioli, reitor do Santuário. Ele cita, por exemplo, a 
falta de banheiros públicos. "Prevemos receber 10 milhões de pessoas este ano e a cidade não 
nos oferece nenhuma infraestrutura. Por isso resolvemos investir numa estrutura para atender 
o visitante. A água usada aqui dentro, por exemplo, é captada e tratada por nós." Domingo, 
cerca de 150 mil pessoas passaram pelo local. 
 
Quanto ao projeto da Cidade do Romeiro, Elache avalia que a iniciativa vai obrigar os 
empresários de Aparecida a se mexerem. Quem quiser continuar atraindo os hospedes com 
maior poder aquisitivo vai ter de correr atrás do padrão que está sendo imposto no novo 
empreendimento.  
 
"Como podemos criticar quem está fazendo a coisa certa? A igreja é uma empresa de 2010 
anos que está viva até hoje. Não vão fazer um investimento desses para dar errado", avalia o 
presidente do sindicato. "O que falta na cidade, eles (padres) vão oferecer lá. Não adianta 
brigar com padre, temos de brigar com o poder público que se ausenta das suas obrigações", 
completa. 
 
A prefeitura rebate as críticas lembrando que a questão da informalidade é antiga e o prefeito 
Márcio Siqueira (PSDB) está tentando resolver o problema no setor hoteleiro. Segundo o 
secretário de Indústria, Comércio e Ambulantes, João Luiz Mota, os locais que hospedam 
informalmente turistas já foram notificados e, junto com o Ministério Público, estão sendo 
orientados a cumprir todas as exigências legais.  
 
Quanto à falta de infraestrutura para receber os romeiros, Mota admite a carência e disse que 
a prefeitura prepara um projeto que prevê a cobertura da uma grande avenida para organizar 
as mais de 2,5 mil barracas que são montadas aos fins de semana e feriados. Essas barracas 
pagam taxa mensal de R$ 80 à prefeitura, mas não possuem notas comprovando a origem das 
mercadorias, não emitem nota fiscal e, estima-se, faturem em torno de R$ 2 mil nos fins de 
semana.  
 
O projeto inclui pelo menos 100 banheiros, com custo estimado de R$ 12 milhões, dentro de 
um orçamento anual da prefeitura de R$ 60 milhões. Somente a parte municipal de ICMS, que 
é sonegado pelas barracas, em um fim de semana normal, chega a R$ 450 mil. Mota admite 
que a informalidade prejudica a arrecadação da cidade, mas destaca que a igreja também não 
colabora muito com os cofres públicos. "Eles (padres) não ajudam muito a prefeitura", 
lamenta, lembrando que a igreja é isenta de vários impostos. 
 
O índice de ocupação hoteleira é de 60% e, sem outra atração que não seja o Santuário, a 
permanência média do turista é de apenas dois dias. O período mais forte é entre setembro e 



novembro e o mais fraco em fevereiro e março. Nos últimos anos, os hotéis têm lotado 
também em julho, mas muito mais pela proximidade com Campos de Jordão do que por uma 
questão de fé. A apenas 80 quilômetros da cidade mais badalada do inverno paulista e com 
preços muito mais baixos, o turista dorme em Aparecida e passa o dia em Campos de Jordão. 
 
"Parece brincadeira, mas o turista chega com duas malas. Numa traz o tênis ou o chinelo, 
coloca uma calça qualquer, camiseta e vai rezar na basílica. Passa pela imagem de Nossa 
Senhora e assim acha que está perdoado de tudo. Aí volta para o hotel, calça uma bota, coloca 
roupa de grife e vai desfilar em Campos do Jordão, mas não diz que está em Aparecida", conta 
Elache, em tom de deboche, mas com um fundo de lamento.  
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