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Complexo Turístico – Rua do Porto















































Pontos Turísticos - Centro e Bairros 































































Principais Conquistas e Desafios do Setor



Crescimento da Hotelaria e novas tendências: 
Ex.: hostels e AirbnbConquistas
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Hotéis e Hostels



Conquistas

● Crescimento dos Serviços de Apoio

● Geração de emprego e renda

● Fortalecimento do Conselho Municipal de Turismo

● Mapa do Turismo Brasileiro; B (entre 35 no Estado)





Conquistas

● Regionalização Turística – Serra do Itaqueri

● Novas atividades: App’s, Uber, 99, etc. 

● Plano Diretor de Turismo

● Eventos



● Economia enfraquecidaDesafios



● Investimentos moderadosDesafios



● Economia enfraquecida● Investimentos moderados● Compreender o Turismo em seus diversos âmbitos

Comentário: “Excelente! Saúde, educação e 
segurança agradecem”!

Desafios



Desafios

● Economia enfraquecida● Investimentos moderados● Saúde

Como um dogma do casamento, na saúde e na
doença, o turismo pode estar presente em
nossas vidas. É preciso ter saúde como um dos
pilares para a prática do turismo; e na falta
dela, o Turismo de Saúde é uma das tipologias
que mais cresce na atualidade.



Desafios

● Economia enfraquecida● Investimentos moderados● Educação

Transformador, o turismo possibilita as
práticas educacionais por meio da experiência.
O turismo é a base para a prática sustentável
do aprendizado cultural, gastronômico, social,
etc.



Desafios

● Economia enfraquecida● Investimentos moderados● Segurança

Uma localidade com baixos índices de
violência se torna uma opção para o turista e
propicia melhor qualidade de vida para seus
moradores – ação e reação.



A economia do turismo é imensurável e dinâmica.

Não podemos mais tratar o tema como apenas simples 
recreação ou preenchimento do ócio.



“O Turismo é transformador, desde que 
executado de maneira sustentável: econômica 

e socialmente”.



Contatos

SemacTur

Secretaria Municipal da Ação Cultural e Turismo

semac@piracicaba.sp.gov.br

Tel. 3403.2600

Esdras Casarini

Diretor de Turismo

turismo.piracicaba@gmail.com

Tel. 3403.2635


