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INTRODUÇÃO 
 

A cidade de Marília é hospitaleira por vocação. A sua população é acostumada 

receber e acolher gente de todos os cantos do país. Devido a grande quantidade de 

faculdades e universidades, Marília aprendeu a lidar com professores e alunos que 

sempre vieram na busca de conhecimento e formação e, para tanto precisavam morar 

provisoriamente na cidade. Alguns se formaram e voltaram para suas origens, outros 

tantos ficaram e escolheram Marília como seu local para viver. 

O Plano Diretor de Turismo surge com o intuito de fazer a cidade assumir em 

definitivo essa vocação hospitaleira. Após um trabalho de aproximadamente 02 anos, 

este trabalho resulta na constatação de que o turismo faz parte do nosso dia-a-dia e que 

se a gestão pública, atual e futura, colocar no turismo a devida importância, a cidade 

crescerá muito, tanto economicamente, quanto socialmente. 

As muitas reuniões do Conselho Municipal de Turismo desse período foram 

amadurecendo as diretrizes deste Plano, e o trabalho de campo aplicado, refutou 

algumas das ideias inicias e confirmou outras tantas hipóteses levantadas em nossos 

encontros,audiências e bate-papos com a população, direcionado as ações propostas 

para o caminho aqui tomado. 

Em um esforço de equipe totalmente voluntário, a Comissão Gestora do Plano 

Diretor de Turismo, formada pelo Conselho Municipal de Turismo, Marília e Região 

Convention&Visitors Bureau, SINHORES Marília – Sindicato Patronal de Hotéis, 

Restaurantes, Bares e Similares, Instituto Leopardo de Pesquisas Aplicadas, 

Universidade de Marília – UNIMAR, ONG Origem, Clube Nikkey, EMDURB – 

Empresa Municipal de Desenvolvimento Urbano e Habitacional, Secretaria da Cultura e 

Secretaria do Trabalho, Turismo e Desenvolvimento Econômico, apresenta o Plano 

Diretor de Turismo de Marília que tem como grande missão, definir as diretrizes que 

guiarão os esforços públicos e privados nos próximos anos com o intuito do 

desenvolvimento sustentável e ordenado do turismo em Marília. 
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OBJETIVO GERAL: O Plano Diretor de Turismo tem como meta desenvolver o 

turismo na cidade através da criação de um novo olhar para a atividade. A necessidade 

de inserirmos o Turismo como atividade estratégica de desenvolvimento econômico e 

social transcende a questão de imagem de local turístico. Hoje a atividade já acontece na 

cidade e se não colocarmos o devido foco profissional em sua gestão, tanto por parte 

dos governantes quanto dos seus empresários e população, a cidade corre o risco de 

perder muitos dos seus principais atrativos naturais e histórico culturais com o passar do 

tempo, tornando o produto Marília cada vez mais desinteressante ao mercado. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

- Sensibilizar e envolver a população no desenvolvimento do polo receptivo 

Marília; 

- Capacitar o município com uma legislação moderna e criativa que dê 

segurança e incentivo a novos investimentos no setor; 

- Preparar um cenário turístico para que o público que já visita e os que visitarão 

a cidade, sintam e levem daqui uma experiência única e inesquecível; 

- Transformar a cidade em diversos produtos, cada um deles capaz de atrair um 

novo fluxo de visitantes para Marília. 
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PARTE I – CARACTERIZAÇÃO GERAL DA CIDADE DE 

MARÍLIA 

1. APRESENTAÇÃO DA CIDADE 
O início da colonização do Município de Marília se deu a partir de 1905, quando 

a Comissão Geográfica e Geológica do Estado de São Paulo realizava levantamentos 

nas proximidades do Rio do Peixe, Feio e Tietê e seus membros estabeleceram 

acampamento na região do Rio do Arrependido, dando início à ocupação da área. 

A agricultura do café impulsionava o desenvolvimento do interior paulista e, a 

partir de 1915, surgiram os primeiros cafezais na região da Avenida Sampaio Vidal. A 

Fazenda Cincinatina, propriedade de Cincinato Braga, possuía 3600 alqueires de terras, 

entre os Rios Tibiriçá e Peixe. A partir de 1918, Antônio Pereira da Silva, administrador 

da fazenda, comprou 53 alqueires de terras com o objetivo de construir um patrimônio. 

Realizou estudos, derrubou matas nativas e criou a estrutura do patrimônio Alto 

Cafezal. Em1924,foi construída a Igreja Santo Antônio. A partir desse período, a região 

passou a receber grande afluxo de imigrantes, principalmente de origem japonesa, 

italiana, espanhola e síria. 

Em 1926, Bento de Abreu Sampaio Vidal, deputado e dono de fazendas de café, 

comprou a Fazenda Cincinatina. Pensando na chegada da estrada de ferro, decidiu criar 

um nome iniciado com a letra M, já que a companhia ferroviária seguia ordem 

alfabética para instalação das estações. O nome Marília surgiu a partir da leitura do 

poema de Thomás Antonio Gonzaga, “Marília de Dirceu”. 

Em 1927, foi iniciada a construção do Distrito de Paz de Marília e lançada a 

pedra fundamental para a construção da igreja São Bento. Em 1928,os trilhos da estrada 

de ferro foram instalados. 

Na disputa entre os patrimônios que se constituiriam na sede do município, 

prevaleceu o patrimônio de Bento de Abreu Sampaio Vidal. 

O município de Marília nasceu a partir da Lei Estadual nº 2.161, de 22 de 

dezembro de 1926, como distrito de Cafelândia. Foi elevado à categoria de município 

pela Lei Estadual nº 2.320, de 24 de dezembro de 1928, com o reconhecimento oficial 

do município em 04 de abril de 1929. 
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Na década de 1930, a Santa Casa de Misericórdia iniciou suas atividades; foram 

instalados os primeiros postes de energia elétrica e criada a primeira rádio de Marília, a 

Rádio Clube. A partir de 1933, Marília passou a ser Comarca. 

Com a proibição da plantação de novos cafezais, em virtude da crise de 1929, 

que atingiu a cultura cafeeira em todo o Estado, os agricultores da região começaram a 

diversificar a produção, com a cultura do algodão e, posteriormente, amendoim. Novas 

indústrias chegaram à cidade, como as Indústrias Reunidas Francisco Matarazzo S/A, de 

beneficiamento de arroz, café, algodão e fabricação de óleo, e a Indústria Zilo, que 

produzia óleo de algodão e de amendoim. 

Na década de 1940, novas indústrias chegaramà cidade, como a Ailiram (atual 

Nestle) e a Sasazaki. A partir dos anos 1950, a população urbana aumentou 

significativamente, bem como a indústria e o comércio, tendo o Município se firmado 

como pólo de desenvolvimento do Oeste Paulista. 

 

1. ASPECTOS GERAIS DA CIDADE 

 

Neste capítulo, discorreremos a respeito dos aspectos gerais da cidade, como sua 

localização, delimitação da área, relevo e vegetação, fatores considerados de extrema 

relevância para entendermos a cidade e suas particularidades. O Plano Diretor de 

Marília nos ajudou com algumas informações e diretrizes. 

 

1.1. LOCALIZAÇÃO 

 

Com a atenção concentrada no mapa do Estado de São Paulo, observa-se a 

localização de Marília na região centro-oeste paulista. 

 

 

 



16 
 

Figura 1 - Mapa da divisão municipal do Estado de São Paulo: Marília indicada em vermelho 

 

Fonte: PT.wikipedia.org. Acesso em 03/03/2017 

 

Entre os rios Tietê e Paranapanema, é importante atentar para a serra de Agudos, 

que atravessa de leste a oeste a região central do interior do Estado, entre os municípios 

de Borebi, Agudos, Paulistânia, Duartina, Ocauçu, Lupércio, Marília, Vera Cruz, Garça, 

Echaporã e Pompéia. 

Toda a extensão de Marília está situada na parte mais ocidental da serra, que 

atravessa a cidade de leste a oeste. 

Com mais de 300 quilômetros de circunscrição e uma média de 620 metros de 

altitude, a serra é conhecida, em Agudos, por serra da Jacutinga e, em Marília, por serra 

de Avencas. 

O rio Aguapeí e o rio do Peixe nascem no pico norte da serra de Agudos, em 

Garça, ao passo que, no pico leste, no município de Agudos, nascem o rio Batalha, que 

percorre o oeste, o rio Turvo percorrendo o sul, e o rio Lençóis, o leste. 

Porestarsituada no espigão constituído pela serra de Agudos, todos os rios de 

Marília correm para a bacia do rio do Peixe ou para a bacia do rio Feio. 

Em Marília os principais afluentes do Rio do Peixe são: Ribeirão do Alegre 

(nasce em Gália), Ribeirão do Barbosa (nasce em Marília, na Fazenda Altair), Rio do 

Pombo ou Rio Barra Grande (nasce em Marília e possui afluentes como o Córrego São 
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Francisco, Invernada, Trombador e Santa Maria, Ferrugem, Santana, Santo Antônio e 

Flor Roxa) e Ribeirão da Prata (tem suas cabeceiras no bairro do Prata); estes são à 

margem direita. Pela margem esquerda, o afluente do Rio do Peixe é o Rio Três Lagoas, 

que nasce na divisa sul, entre Marília e Echaporã. 

Os afluentes do rio Aguapeí, que passam por Marília, são: Ribeirão dos Índios 

(nasce a 7 Km de Marília), Córrego do Forquilha ( faz a divisa entre Marília e Garça), 

Córrego das Palmeiras (nasce no município de Dracena), Córrego Volta Grande ( cidade 

de Nova Independência) e Ribeirão Galante (nasce em Tupi Paulista); todos pela 

margem esquerda. 

 

1.2. DELIMITAÇÃO DA ÁREA 

Por rodovia, Marília está a 443 Km da capital do Estado. Podemos afirmar que o 

Município é privilegiado no que tange à malha rodoviária, pois as rodovias estaduais 

“Comandante João Ribeiro de Barros” (S.P. 294) e “Dona Leonor Mendes de Barros” 

(S.P. 333), e a federal “Transbrasiliana” (BR-153) lhe proporcionam excelente fluxo de 

veículos de transporte de carga e de passageiros. 

Possui área total de 1.194 km², com 42 km² de área urbana e 1.152 km² de área 

rural. 

Figura 2:Mapa do Estado de São Paulo indicando a distância e localização de Marília em relação 

à capital do estado. 

 

Fonte: www.skyscrapercity.com. Acesso em 03/03/2017 
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Marília está a 49º 56′ 46″ de longitude oeste e 23º 13′ 10″ de latitude sul. 

Os limites territoriais administrativos são Getulina, Guaimbê e Júlio Mesquita ao 

norte, Álvaro de Carvalho, Vera Cruz e Ocauçu a leste, Campos Novos Paulista ao sul e 

Pompéia, Oriente e Echaporã a oeste. 

Após muitas leis estabelecerem alguns distritos pertencentes à Marília ao longo 

dos anos, ficou definido, em divisão territorial datada de 01/07/1960 (e que vigora até 

os dias atuais), que o município de Marília é composto dos seguintes distritos: 

Amadeu Amaral: 147 habitantes 

Avencas: 635 habitantes 

Dirceu: 122 habitantes 

Lácio: 959 habitantes: 4004 habitantes 

Padre Nóbrega: 4004 habitantes 

Rosália: 2200 habitantes 

 

1.3. RELEVO 

 

Marília está localizada a uma altitude de 650 m e sua topografia caracteriza uma 

região montanhosa, rodeada por serras, escarpas e vales, por onde correm rios e 

córregos. O ponto mais alto fica no centro da cidade, na rua Dom Pedro, com altitude de 

685 metros. 

A cidade fica no Planalto Residual de Marília, que é uma subdivisão do Planalto 

Ocidental Paulista, localizado na morfoestrutura da Bacia Sedimentar do Paraná.O tipo 

de relevo predominante é o tabuliforme, típico de centro de bacia sedimentar, 

caracterizado por camadas sedimentares horizontais ou sub-horizontais. 

Certamente o relevo típico, além de outras variáveis, influenciou o crescimento 

territorial e urbano, contribuindo para o atual desenho urbano da cidade. 

O clima do município é classificado como tropical de altitude, com temperatura 

média anual em torno de 20°C. Setembro é considerado o mês mais quente e junho, 
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normalmente, registra as menores temperaturas, cerca de 10°C.A média das 

precipitações pluviométricas da região de Marília é por volta de 1.100 a1.200 mm por 

ano, sendo que 75% dessa precipitação acontece no verão. 

A hora da cidade e do Estado de São Paulo é a mesma de Brasília, a capital 

federal, menos três horas em relação a Greenwich. Entre outubro e fevereiro, há o 

horário de verão, quando os relógios são adiantados uma hora. 

 

1.4. VEGETAÇÃO 

 

A vegetação predominante na região de Marília é a Mata Atlântica Estacional 

Semidecidual e a cidade se destaca pela preservação de amplas áreas verdes: além de 

uma extensão de 7 400 hectares de vegetação natural, conta, ainda, com um Horto 

Florestal de 554 hectares, um Bosque Municipal de 17,36 hectares e uma área reservada 

ao reflorestamento, de 2000 hectares. 

Com cerca de 35000 árvores plantadas em perímetro urbano, a paisagem e o 

potencial ambientalsão diferenciais do Município e contribuem para a qualidade de vida 

da população. 

O Bosque Municipal “Rangel Pietraroia”, do qual falaremos com mais detalhes 

no decorrer do trabalho, é um espaço de turismo e de lazer. A mata tem características 

da Floresta Atlântica, com mais de cem tipos de plantas identificadas por placas e várias 

espécies de animais. 
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Figura 3:Bosque Municipal Rangel Pietraroia 

 

Fonte: www.visitemarilia.com.br- acesso em 09/03/2017 

O Plano Diretor do Município prevê, através de lei específica, a regulamentação 

da Área de Preservação Ambiental denominada “Parque dos Itambés”, assegurando a 

recuperação e a preservação dos itambés de modo sustentável. 

Diz a Subseção II “Da Zona dos Vales dos Itambés” do Plano Diretor: 

Art. 52. Ficam definidas como Zona dos Vales dos Itambés as porções do 

território situadas na planície do Município, delimitadas pela franja inferior do Parque 

dos Itambés e parcialmente confinadas pelo Parque dos Itambés, parte integrante da 

presente Lei Complementar. 

Art. 53. A Zona dos Vales dos Itambés terá as seguintes diretrizes: 

I – Definir a planta georreferenciada; 

II - Desenvolver a produção agrícola por pequenas e médias propriedades rurais 

baseadas na agricultura familiar tendo como objetivo garantir a produção diversificada 

de pequena e média escala, ficando garantidos os direitos dos proprietários, na data 

desta Lei Complementar, quanto à utilização e parcelamento do solo; 

III - Compatibilizar o uso do solo agrícola e o meio ambiente; 

IV - Promover a proteção e a recuperação de nascentes e corpos d’água; 

V - Promover o associativismo e o cooperativismo; 
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VI – Não permitir o parcelamento do solo com área menor de 2 (dois) hectares. 

Figura 4: Itambés de Marília 

 

Fonte:www.mariliasustentavel.blogspot.com.br- acesso em 09/03/2017 

 

 

2. DEMOGRAFIA 

Consultamos os sites do IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística), 

SEADE (Fundação Sistema Estadual de Análise de Dados), Atlas Brasil e o Plano 

Municipal de Educação com o objetivo de colher informações a respeito da demografia 

de Marília e entendera população e suas particularidades. Esse estudo é importante tanto 

para as melhorias a serem feitas na cidade quanto para o planejamento do 

desenvolvimento turístico local. 

 

2.1. ESTIMATIVA POPULACIONAL 

A população do município de Marília, no ano de 2010, era de 216.745 e, em 

2016,de 226.005, ficando na 34ª posição entre 645 cidades do Estado de São 

Paulo.(SEADE 2016, ACESSO 2/3/2017). 
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A taxa de crescimento anual da população do Município, em porcentagem, em 

2016 (0,71), foi maior do que a da região de governo (0,49) e menor do que a do Estado 

(0,85). 

Com relação à idade da população, podemos notar, na tabela abaixo, que a 

maioria se encontra na faixa etária de 15 a 59 anos, período considerado como “ativo 

profissionalmente”. 

Tabela 1:Idade média da população de Marília, ano 2016: Estado, Região de Governo e 

Município de Marília (% do total- 2016) 

Faixa Etária Marília Região de Governo Estado 

Menos de 15 anos 17,61 17,80 19,48 

15 a 59 anos 66,59 66,06 66,92 

60 anos ou mais 15,80 16,14 13,60 

Fonte: www.seade.gov.br - Fundação Seade- acesso em 10/03/2017 

 

Já os gráficos abaixo nos mostram a queda do número de habitantes menores de 

15 anos ao longo dos últimos 30 anos e o aumento do número de 60 anos e mais. 

Gráfico 1:População com menos de 15 anos (em %) - 1980-2016: Estado de São Paulo, Região 

de Governo de Marília e Município de 
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Marília

 

Fonte:www.seade.gov.br- Fundação Seade- acesso em 10/03/2017 

 

 

Gráfico 2:População com 60 anos e mais (em %) - 1980-2016: Estado de São Paulo, Região de 

Governo de Marília e Município de 

Marília

 

Fonte: www.seade.gov.br-Fundação Seade- acesso em 10/03/2017 

 

Essas variações estão ligadas diretamente à melhora da qualidade de vida e 

consequente aumento do índice de envelhecimento, bem como à queda na taxa de 

natalidade, conforme demonstram os gráficos abaixo: 
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Gráfico 3:Taxa de natalidade (por mil habitantes) - 1980-2015: Estado de São Paulo, Região de 

Governo de Marília e Município de 

Marília

 

Fonte: www.seade.gov.br-Fundação Seade- acesso em 10/03/2017 

No ano de 2015, segundo dados do Seade, a taxa de natalidade do Município de 

Marília, era 13,54 ( por mil habitantes). 

 

Gráfico 4:Índice de envelhecimento (em %) - 1980-2016: Estado de São Paulo, Região de 

Governo de Marília e Município de Marília 

Fonte: www.seade.gov.br- Fundação Seade- acesso em 10/03/2017 
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Segundo o SEADE, o índice de envelhecimento no Município, em 2016,era 

89,69%, abaixo do da região de governo, com 90,68%, e acima do índice do Estado, 

com 69,78%. 

No ano de 2014 o Município tinha, segundo o mesmo site, índice de 83%. A 

região de governo apresentava taxa de 82% e o Estado, 64%, como mostra o gráfico 

abaixo: 

Gráfico 5:Índice de Envelhecimento, ano 2014: Estado de São Paulo, Região Administrativa e 

Minicípio de Marília 

 

Fonte SEADE – acesso em 04/03/2015- www.seade.gov.br 

 

Baseados nos números expostos, concluímos o significativo aumento desse 

índice no período de dois anos e, portanto, a atenção que se deve dar à população idosa, 

considerando a infraestrutura de saúde e de lazer, bem como outras políticas públicas 

específicas para esta demanda. Em Marília, no ano de 2016, segundo a Fundação 

SEADE, 15,80% da população tinha 60 anos ou mais. O Município se destaca por 

contar, hoje, com três unidades do “Centro Dia do Idoso”, que atendem, em média, 50 

pessoas cada uma proporcionando atividades culturais, sócio-educativas, de lazer e 

alimentação para aqueles cujas famílias não têm condições de dar assistência durante o 

dia. Também não podemos deixar de citar o Conselho Municipal dos Direitos do Idoso, 

bastante atuante no Município. 

Com relação à taxa de mortalidade infantil (por mil nascidos vivos), no ano de 

2012, o Município de Marília apresentava índice de 14,47, a região de governo, 11,83 e 

o Estado, 11,48, conforme gráfico abaixo. 
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Gráfico 6:Taxa de Mortalidade infantil, ano 2012 (por mil nascidos vivos): Estado de São Paulo, 

Região Administrativa e Minicípio de Marília 

 

Fonte SEADE – acesso em 04/03/2015- www.seade.gov.br 

 

Em 2015,a taxa era de 11,51 no Município; na região de governo, 11,52 e no 

Estado, 10,66, segundo pesquisa feita no site Seade, em 02/03/2017. Percebe-se que, no 

período de três anos, Marília apresentou uma queda significativa no índice de 

mortalidade infantil. 

 

Gráfico 7:Taxa de Mortalidade Infantil (por mil nascidos vivos) - 1980-2015: Estado de São 

Paulo, Região de Governo de Marília e Município de 

Marília

 

Fonte: Fundação Seade, acesso em 04/03/2015- www.seade.gov.br 
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A taxa de mortalidade da população de 15 a 34 anos (por cem mil habitantes 

nessa faixa etária), em 2011, apresentava, em Marília, 83,02;na região de governo, 

97,84; e no Estado, 119,61. 

 

Gráfico 8:Taxa de mortalidade da população de 15 a 34 anos (por cem mil habitantes nessa faixa 

etária): Estado de São Paulo, Região Administrativa e Minicípio de Marília 

 

Fonte SEADE – acesso em 04/03/2015-www.seade.gov.br 

 

No ano de 2015, a taxa do Município era de 74,41, menor que a da região de 

governo, com 87,89 e do Estado, com 109,44, segundo pesquisa realizada no site Seade, 

em 02/03/2017. 

Tanto no Município, quanto na região de governo e no Estado, houve queda 

acentuada nesse índice. 

Gráfico 9:Taxa de Mortalidade da População de 15 a 34 Anos (por cem mil habitantes nessa 

faixa etária) - 1980-2015: Estado, Região de Governo de Marília e Município de 
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Marília

 

Fonte: Fundação Seade- acesso em 13/03/2017-www.seade.gov.br 

 

 

2.2. DENSIDADE DEMOGRÁFICA 

 

A densidade demográfica da cidade de Marília é 193,14 hab/km². Da região de 

governo é 69,00 e do Estado, 174,68, de acordo com pesquisa feita no site Seade, em 

02/03/2017. 

 

Gráfico 10:Densidade demográfica (hab./km²), 1980-2016: Estado, Região de Governo de 

Marília e Município de 
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Marília

 

Fonte: Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE. Fundação Seade. Acesso em 

02/03/2017 
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População por cor, sexo e faixa etária 

De acordo com o senso de 2010, a população é predominantemente branca 

(65%), seguida da parda (28%), preta (4%), amarela (3%) e indígena (1%). 

 

Tabela 2:População por cor em Marília, ano 2010 (Total de habitantes) 

População amarela 5.803 

População branca 140.586 

População indígena 240 

População parda 59.882 

População preta 10.063 

Fonte: Plano Municipal da Educação, concluído em junho de 2015 

 

      Gráfico 11:População por cor em Marília, ano 2010 (%) 

 

Fonte:Plano Municipal da Educação, concluído em junho de 2015 

 

Segundo dados colhidos no site www.seade.gov.br, a partir da faixa etária de 30 

anos, a população feminina é maior que a masculina, com tendência de aumento dessa 

discrepância ao longo dos anos. 

 

http://www.seade.gov.br/
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Tabela 3:Faixa etária da população masculina e feminina em Marília, anos 2005, 2010 e 2014 

Faixa etária 

População masculina População feminina 

2005 2010 2014 2005 2010 2014 

0 a 4 anos 7.294 6.367 6.860 6.975 6.185 6.572 

5 a 9 anos 7.633 6.935 6.497 7.937 6.613 6.292 

10 a 14 anos 8.681 8.560 7.276 8.381 8.063 6.917 

15 a 19 anos 9.154 8.698 8.716 8.949 8.496 8.240 

20 a 24 anos 9.384 9.265 9.305 9.286 9.209 8.819 

25 a 29 anos 8.959 9.336 9.548 8.984 9.302 9.437 

30 a 34 anos 8.246 8.717 9.077 8.624 9.114 9.386 

35 a 39 anos 7.734 8.019 8.374 8.389 8.622 9.051 

40 a 44 anos 7.126 7.490 7.867 7.777 8.290 8.567 

45 a 49 anos 6.214 7.027 7.268 6.950 7.923 8.205 

50 a 54 anos 5.351 6.373 6.772 6.008 7.216 7.737 

55 a 59 anos 4.191 5.122 5.863 4.842 6.063 6.892 

60 a 64 anos 3.437 4.039 4.622 4.080 4.909 5.695 

65 a 69 anos 2.729 3.045 3.517 3.303 3.724 4.487 

70 a 74 anos 2.072 2.357 2.558 2.651 3.104 3.395 

75 anos e mais 2.683 3.305 3.527 3.945 5.088 5.663 

Fonte: Plano Municipal da Educação, concluído em junho de 2015 

 

2.3. GRAU DE URBANIZAÇÃO 
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A taxa de urbanização da população de Marília vem crescendo gradativamente 

desde os anos 1980, sendo atualmente de cerca de 95,5%. No ano 2000 teve seu pico, 

com 96,14% e, desde então, leve queda e oscilação, permanecendo em 95,5% desde 

2010. 

 

Gráfico 12:Grau de Urbanização (em %) - 1980-2016: Estado, Região de Governo de Marília e 

Município de 

Marília

 

Fonte: Fundação Seade- acesso em 13/03/2017- www.seade.gov.br 

 

Tabela 4:Distribuição da população na zona rural e urbana em Marília, anos 1980, 1985, 1990, 

1995, 2000, 2005, 2010 e 2014 

Fonte: Fundação Seade – acesso em 04/03/2015-www.seade.gov.br 

 

Em números comparativos, Marília tem 95% de urbanização, a região 

administrativa, 93%, e o Estado, 96%. 
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3. ASPECTOS SOCIOECONÔMICOS 

 

O IFDM – Índice FIRJAN de Desenvolvimento Municipal – é um estudo que 

acompanha anualmente o desenvolvimento socioeconômico dos municípios brasileiros 

em três áreas de atuação: Emprego e Renda, Educação e Saúde. No ranking de 2011, 

Marília se encontrava em 19º lugar em nível nacional e em 15º lugar em nível estadual, 

precisando melhorar no quesito emprego e renda. 

Gráfico 13:Índice IFDM e indicadores de Marília, ano 2011 

 

Fonte: IFDM – Índice FIRJAN de Desenvolvimento Municipal, gráfico retirado do Plano Municipal da 

Educação, concluído em junho de 2015 

 

3.1. ÍNDICE PAULISTA DE RESPONSABILIDADE SOCIAL – IPRS 

 

Os indicadores do IPRS resumem a situação dos municípios no que diz respeito 

à riqueza, escolaridade e longevidade e, quando combinados, classificam os municípios 

do Estado de São Paulo em cinco grupos, conforme informações do SEADE: 
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Grupo 1: Municípios que se caracterizam por um nível elevado de riqueza com 

bons níveis nos indicadores sociais; 

Grupo 2: Municípios que, embora com níveis de riqueza elevados, não são 

capazes de atingir bons indicadores sociais; 

Grupo 3: Municípios com nível de riqueza baixo, mas com bons indicadores 

sociais; 

Grupo 4: Municípios que apresentam baixos níveis de riqueza e níveis 

intermediários de longevidade e/ou escolaridade; 

Grupo 5: Municípios mais desfavorecidos do Estado, tanto em riqueza quanto 

nos indicadores sociais. 

No IPRS, tanto no ano de 2010 quanto em 2012, Marília classificou-se no Grupo 

3, com destaque para a longevidade, seguida da escolaridade e, por último, riqueza, 

conforme mostra a tabela a seguir, retirada do site www.iprsipvs.seade.gov.br: 

Tabela 5:Índices de Responsabilidade Social- IPRS, anos 2010 e 2012: Estado de São Paulo e 

Município de Marília 

 

2010 2012 

Riqueza Longevidade Escolaridade Riqueza Longevidade Escolaridade 

Estado de São 

Paulo 
45 69 48 46 70 52 

Marília 39 72 67 40 71 65 

SEADE, acesso 02/03/2017-www.seade.gov.br 

Indicadores de Riqueza 

O indicador de riqueza está atrelado ao consumo de energia elétrica residencial e 

comercial, rendimento médio e valor adicionado per capita. Comparando os dados entre 

Estado e Município na tabela abaixo, podemos observar que em todos os itens o 

Município está abaixo do Estado. 
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Tabela 6:Índice do indicador Riqueza (%), ano 2010- Estado de São Paulo e Município de 

Marília 

 

Riqueza(%) 

Consumo 

anual de 

energia 

elétrica 

residencial 

por ligação 

(MWh) 

Consumo anual de 

energia elétrica no 

comércio, 

agricultura e em 

serviços por 

ligação (MWh) 

Rendimento 

médio do 

emprego 

formal  

(R$, dez. 

2010) 

Valor 

Adicionado 

per 

capita(R$, 

dez. 2010) 

Estado SP 45 2,5 20,4 1.979 17.193 

Marília 39 2,1 14,9 1.569 10.970 

Fonte: Plano Municipal da Educação, concluído em junho de 2015 

 

Indicadores de Longevidade 

O indicador de longevidade está relacionado à taxa de mortalidade nas diferentes 

faixas etárias. Assim como vimos em tópicos anteriores, a tabela abaixo mostra que a 

taxa de mortalidade infantil do Município é maior que a do Estado, enquanto da 

população acima de 15 anos é menor. Nesse indicador, Marília está acima da média 

estadual e avançou algumas posições. 

Tabela 7:Índice do indicador Longevidade (%), anos 2012/2015- Estado de São Paulo e 

Município de Marília 

 Longevid

ade 

 

Taxa de 

mortalidade 

infantil- menores 

de um ano 

(em 1.000 

nascidos vivos) 

Taxa de 

mortalidade na 

infância- 

menores de 

cinco anos 

(em 1.000 

nascidos) 

Taxa de 

mortalidade 

entre 15 e 34 

anos  

(por cem mil 

habitantes 

nessa faixa 

etária) 

Taxa de 

mortalidade de 

60 anos e mais 

(por cem mil 

habitantes 

nessa faixa 

etária) 

Estado -SP 70 10,66 12,04 109,44 3.482,85 
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Marília 71 11,51 12,82 74,41 3.409,59 

Fonte: SEADE, acesso 02/03/2017-www.seade.gov.br 

 

Indicadores de Escolaridade 

O indicador de escolaridade baseia-se na média de alunos da rede pública de 

ensino que atingiu o nível adequado nas provas de português e matemática em 

diferentes idades, taxa de atendimento escolar na faixa de 4 a 5 anos e taxa de distorção 

idade-série no ensino médio. 

Podemos perceber na tabela abaixo que, em todos os itens, o Município supera o 

Estado, sendo notória a qualidade do atendimento dada aos alunos da rede pública de 

ensino: 

Tabela 8:Índice do indicador Escolaridade (%), ano 2010- Estado de São Paulo e Município de 

Marília 

 Taxa de 

atendimento 

de 

4 e 5 anos 

Média da proporção de 

alunos da rede pública, 

que atingiram o nível 

adequado nas provas 

de Língua Portuguesa 

e Matemática  

(5º ano do ensino 

fundamental) 

Média da proporção 

de alunos da rede 

pública, que 

atingiram o nível 

adequado nas provas 

de Língua Portuguesa 

e Matemática  

(9º ano do ensino 

fundamental) 

 

Taxa de 

distorção 

idade-série 

 (ensino 

médio) 

 

Estado- SP 79,2 30,5 14,6 19,1 

Marília 98,9 47,7 17,8 9,5 

Fonte: Plano Municipal da Educação, concluído em junho de 2015 

 

Abaixo, o gráfico mostra o avanço do Município em 2008 e 2010, percebendo-se 

nitidamente que Marília evoluiu em todos os indicadores, com destaque para a 

escolaridade. 
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Gráfico 14:Índice paulista de responsabilidade social de Marília, por dimensão, anos 2008/2010 

 

Fontes: Fundação Seade, índice Paulista de Responsabilidade Social IPRS-www.seade.gov.br; 

acesso em 04/03/2015 

 

A Região Administrativa de Marília, composta por 51 municípios e 

correspondente a 2,3% da população estadual, ocupa a 2ª posição em escolaridade, a 13ª 

posição em riqueza e a 9ª em longevidade, dentre 16 regiões, de acordo com dados do 

ano de 2012 da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo. 

Marília (Município-sede desta Região Administrativa), por sua vez, possui baixo 

índice de riqueza (40) e indicadores sociais acima das médias regional e estadual: 

longevidade (71) e escolaridade (65), conforme já visto acima. No ranking estadual de 

2012, entre os 645 municípios, Marília encontra-se em 229ª posição no indicador 

longevidade, 66ª posição no indicador escolaridade e 179ª no indicador riqueza. 
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3.2. ÍNDICE PAULISTA DE VULNERABILIDADE SOCIAL – IPVS 

 

Na intenção de complementar os dados fornecidos pelo IPRS e ter um 

diagnóstico mais próximo da realidade acerca da desigualdade social e concentração de 

pobreza, foi criado o Índice Paulista de Vulnerabilidade Social- IPVS. 

Este índice considera, além da renda, alguns fatores que determinam a situação 

de vulnerabilidade social, como escolaridade, saúde, estrutura familiar, possibilidades 

de inserção no mercado de trabalho, acesso a bens e serviços públicos. 

Derivado de uma combinação entre as dimensões socioeconômicas e 

demográficas, o índice de vulnerabilidade social é dividido em sete grupos, conforme 

tabela abaixo: 

Tabela 9:Grupos que definem o índice de Vulnerabilidade Social 

 

Fonte: Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo- acesso em 15/03/2017-www.al.sp.gov.br 

De acordo com estudos realizados pela Fundação Seade, Marília tinha, em 2010, 

212.077 habitantes, sendo que a renda domiciliar média era de R$ 2.504,00 e 13,5% dos 

domicílios apresentavam meio salário mínimo per capita. A idade média dos chefes de 

domicílios era de 48 anos e os responsáveis com menos de 30 anos representavam 

12,2% do total. Em relação às mulheres responsáveis pelo domicílio, 12,5% tinham até 
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30 anos, e a parcela de crianças com menos de seis anos equivalia a 7,1% do total da 

população. 

Na tabela abaixo podemos ver o total da população de Marília dividida entre os 

sete grupos: 
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Tabela 10: População de Marília de acordo com os grupos de vulnerabilidade social 

Indicadores Total 1-

Baixíssima 

2- Muito 

baixa 

3- Baixa 4-Média 5-Alta 

(setores 

urbanos) 

6-Muito alta 

(aglomerados 

subnormais) 

7- Alta 

(setores 

rurais) 

População(n°) 212.077 12.887 93.867 30.763 57.875 13.239 3.261 185 

População (%) 100% 6,1% 44,3% 14,5% 27,3% 6,2% 1,5% 0,1% 

Renda nominal 

média dos 

domicílios 

R$2.504,00 R$ 5.891 R$2.765 R$2.142 R$1.617 R$1.328 R$ 889 R$1342 

Renda até meio 

salário mínimo 

per capita (%) 

13,5% 2,2% 8,8% 12,4% 20,2% 29,6% 54,6% 40,0% 

Idade média dos 

responsáveis 

pelos domicílios 

(em anos) 

48 49 51 42 49 43 42 46 

Responsáveis 

com menos de 30 

anos (%) 

12,2% 16,5% 8,7% 20,6% 10,2% 18,4% 23,8% 20,0% 

Mulheres 

responsáveis com 

menos de 30 anos 

(%) 

12,5% 20,5% 8,8% 21,6% 8,8% 18,8% 22,0% 0,0% 

Crianças com 

menos de 6 anos 

no total da 

população do 

grupo (%) 

7,1% 5,0% 6,1% 8,8% 7,3% 10,6% 12,5% 7,0% 

Fonte: Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo- acesso 15/03/2017- www.al.sp.gov.br 
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Como notamos, a maior parte da população de Marília encontra-se em vulnerabilidade 

muito baixa, seguida da vulnerabilidade média, com 93.867 e 57.875 pessoas, 

respectivamente. 

O Grupo 2 (vulnerabilidade muito baixa), no qual 44,3% dos habitantes se enquadram, 

o rendimento médio dos domicílios era de R$ 2.765,00, sendo que, em 8,8% deles, a renda 

não ultrapassava meio salário mínimo per capita. A idade média dos responsáveis pelos 

domicílios era de 51 anos e aqueles com menos de 30 anos representavam 8,7%. Dentre as 

mulheres chefes de domicílios, 8,8% tinham até 30 anos, e a parcela de crianças com menos 

de seis anos equivalia a 6,1% do total da população desse grupo. 

O Grupo 4(vulnerabilidade média- setores urbanos) é o segundo maior grupo e 

abrange 27,3% da população. Neste o rendimento médio dos domicílios era de R$ 1.617,00 e 

em 20,2% deles a renda não ultrapassava meio salário mínimo per capita. A idade média dos 

responsáveis pelos domicílios era de 49 anos e aqueles com menos de 30 anos representavam 

10,2%. Dentre as mulheres chefes de domicílios, 8,8% tinham até 30 anos, e a parcela de 

crianças com menos de seis anos equivalia a 7,3% do total da população desse grupo. 

Em relação ao Estado de São Paulo, em 2010, registrava 40.665.593 habitantes. 

Estudos da Fundação Seade mostram que a renda domiciliar média era R$ 2.745,00 e 14,6% 

dos domicílios tinham renda de até meio salário mínimo per capita. Em relação aos 

indicadores demográficos, a idade média dos chefes de domicílios era de 47 anos e aqueles 

com menos de 30 anos representavam 13,9% do total. Dentre as mulheres responsáveis pelo 

domicílio 14,1% tinham até 30 anos, e a parcela de crianças com menos de seis anos equivalia 

a 7,9% do total da população. 

Abaixo podemos ver a distribuição da população do Estado de acordo com o IPVS: 
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Gráfico 15:Distribuição da população do estado de acordo com o IPVS 

 

Fonte: Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo- acesso 15/03/2017- www.al.sp.gov.br 

 

Comparando o Município de Marília com o Estado de São Paulo, podemos constatar 

que os índices de vulnerabilidade alta (setores urbanos), muito alta (aglomerados subnormais) 

e alta (setores rurais) são mais discrepantes: Marília possui índices de 6,2%, 1,5% e 0,1%, 

respectivamente, enquanto os índices do Estado para estes grupos são mais altos: 11,1%, 

4,4% e 1,0%, respectivamente. 

Podemos visualizar melhor este comparativo no gráfico abaixo: 
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Gráfico 16: Comparativo do Índice de Vulnerabilidade Social entre o Estado de São Paulo e o 

Município de Marília, ano 2010 

 

Fonte: Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo- acesso 15/03/2017- www.al.sp.gov.br 

 

3.3. PRODUTO INTERNO BRUTO- PIB 

 

O Município de Marília, que é cidade-sede da Região Administrativa, apresentava, em 

2014, PIB (em mil reais correntes) de 7.041.950,50.Esse valor se refere ao total de bens e 

serviços produzidos pelas unidades produtoras, ou seja, a soma dos valores adicionados 

acrescida dos impostos. 

Na tabela abaixo, podemos observar a evolução econômica do Município durante 10 

anos, de 2005 a 2014, de acordo com informações da Fundação Seade e IBGE, em acesso no 

dia 16/03/2017: 
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Tabela 11:PIB do Município de Marília entre os anos de 2005 e 2014 

 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

PIB (mil 

reais 

correntes) 

2.492.

845 

2.759.

505 

3.099.

838 

3.504.

092 

3.995.

060 

4.551.

069 

5.083.

997 

5.770.

067 

6.432.

238 

7.041.

950,50 

PIB per 

capita 

(reais 

correntes) 

1

2.017,

83 

13.180

,98 

14.682

,90 

16.462

,81 

18.613

,01 

21.013

,73 

23.303

,45 

2

6.255,

62 

29.055

,45 

31.577

,97 

Participa-

ção no 

PIB do 

Estado 

(%) 

0,33% 0,33% 0,33% 0,33% 0,35% 0,35% 0,35% 0,37% 0,37% 0,37% 

Fonte: Fundação Seade e IBGE ( acesso em 16/03/2017):www.seade.gov.br 

Nos gráficos a seguir, temos os índices da tabela acima comparados ao Estado e à 

Região de Governo: 
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Gráfico 17:PIB (em mil reais correntes) - 2002-2014: Estado, Região de Governo de Marília e 

Município de 

Marília  

Fonte: Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE. Fundação Seade.- acesso 16/03/2017-

www.seade.gov.br 

 

Gráfico 18: PIB per capita: produto interno bruto, dividido pela quantidade de habitantes de uma 

determinada região. 2002-2014: Estado, Região de Governo de Marília e Município de 

Marília  

Fonte: Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE. Fundação Seade-acesso 16/03/2017-

www.seade.gov.br 
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Gráfico 19:Participação do Município de Marília no PIB do Estado (em %) - 2002-2014 

Fonte: Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE. Fundação Seade-acesso 16/03/2017-

www.seade.gov.br 

 

Como vimos no histórico de Marília, a princípio, o cultivo do café era a atividade 

prioritariamente desenvolvida; porém a agricultura foi perdendo tradição e, na década de 

1940, importantes indústrias iniciaram suas atividades na cidade alavancando o processo de 

desenvolvimento. Desde então, o Município se tornou um pólo no Oeste Paulista. 

Marília conta com um parque industrial composto por cerca de 1100 empresas dos 

setores alimentício, metalúrgico,têxtil, gráfico, plástico e de construção, entre outros. No total, 

são 639 indústrias, algumas com grande representatividade no cenário nacional e 

internacional, como por exemplo: Nestlé, Marilan, Dori, Sasazaki, Coca-cola, entre outras. 

Conhecida como a Capital Nacional do Alimento, a cidade possui cerca de 200 

empresas na indústria de alimentação, com destaque para as empresas de biscoitos e confeitos. 

A Marilan, por exemplo, é a segunda maior fabricante de biscoitos do Brasil e a primeira 

marca mais consumida do país, segundo dados do Instituto Nielsen. Tanto os marilienses 

quanto os visitantes podem sentir o agradável cheiro de biscoito, nas proximidades das 

fábricas, o que já é uma característica da cidade. 

De acordo com estudos da Fundação Seade, em 2014, o setor industrial representava 

17,51% do total do valor adicionado. Em 2015, os empregos formais da indústria 

representavam 20,10% do total, com destaque para o setor alimentício, que, em 2016, se 
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transformou no maior empregador da região, com uma oferta 20% superior à média nacional, 

o que veremos com mais detalhes no capítulo sobre empregos. 

Com este pólo industrial consolidado, o Município, através da Secretaria de Trabalho, 

Turismo e Desenvolvimento Econômico, tem a intenção de desenvolver o Programa de 

Turismo Industrial, que consiste em visitas monitoradas às empresas e indústrias, tema que 

abordaremos em tópicos seguintes. 

Marília também se destaca no setor comercial: são 2017 lojas dos mais variados 

segmentos (dados da Secretaria Municipal da Fazenda). Os dois shoppings centers e um 

centro comercial com calçadão híbrido constituem um complexo comercial que atrai 

consumidores de toda a região, num raio de até 100 quilômetros, aproximadamente. 

Por esse motivo, a cidade recebe muitos visitantes, caracterizando o turismo de 

compras como um dos segmentos de fortalecimento do setor de serviços da cidade.Em 

pesquisa realizada pelo Instituto Leopardo de Pesquisas Aplicadas, nos meses de agosto e 

setembro de 2015, o Shopping Marília registrou, em um mês, cerca de 54.324 pessoas aos 

finais de semana (sábado e domingo), sendo que em torno de 19.388 eram de outras cidades, 

ou seja, por volta de 36%. Com relação aos dias da semana (segunda, terça, quarta, quinta e 

sexta-feira), foram registradas 78.684 pessoas no período de um mês. Dessas, em média 

26.872 eram de fora de Marília, ou seja, aproximadamente 35%. 

O setor de serviços empregava, em 2015, 48,34% da população empregada 

formalmente, tendo participação, em 2014, de 81,67 % na economia da cidade, ou seja, o 

setor com maior representatividade. 

Soma-se aos relevantes números mencionados acima referentes ao setor de serviços, a 

intensa participação do segmento de TI (Tecnologia da Informação) na cidade de Marília. No 

final de 2015, a prefeitura sancionou a lei que reduziu de 5% para 2% o ISSQN (imposto 

sobre serviço de qualquer natureza) das empresas de TI, o que incentivou a permanência e 

instalação de novas empresas, assegurando o crescimento da atividade no Município. São 

mais de 70 empresas que consolidam os serviços de TI como novo vetor de desenvolvimento 

local. Prova disso foi o reconhecimento do Governo do Estado de São Paulo, no segundo 

semestre de 2016,incluindo a cidade na Rede Paulista de Arranjos Produtivos Locais (APL) 

da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Ciência, Tecnologia e Inovação.Com isso, 

Marília passou a integrar um grupo de elite no cenário da Tecnologia de Informação no 
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Estado de São Paulo já que, dos 645 municípios do Estado, somente cinco possuem o 

reconhecimento oficial de APL nesta área. O APL TI Marília é composto por empresas 

atuantes no ramo de Tecnologia da Informação, por instituições de ensino públicas e privadas, 

por entidades sem fins lucrativos, associações de classe, comunidades científicas, órgãos de 

fomento e órgãos públicos, localizados em Marília e cidades circunvizinhas, todos 

trabalhando em parceria para o crescimento e desenvolvimento empresarial, social e 

econômico da região do centro-oeste do Estado de São Paulo. São cerca de 200 empresas 

gerando mais de 2.500 empregos diretos e indiretos em mais de 13 cidades da região. 

Este organizado e consolidado pólo de TI existente na cidade favorece e propicia a 

implantação do Parque Tecnológico, que deverá receber seu credenciamento ainda no ano de 

2017 e atenderá cidades num raio de aproximadamente 200 Km.O Parque, certamente, se 

tornará indutor do progresso social e econômico da região, harmonizando o desenvolvimento 

regional e cumprindo seu papel de gerar renda, criar empregos e atuar como catalisador de 

investimentos em empreendedorismo e inovação. 

O setor agropecuário representava, em 2014, 0,82% da economia do Município e sua 

participação no total de empregos formais era, em 2015, de 1,56% (Agricultura, Pecuária, 

Produção Florestal, Pesca e Aquicultura), segundo dados da Fundação Seade. 

Atualmente a produção agropecuária em Marília é diversificada, sendo representada 

pelo café, amendoim, melancia, borracha, coco, laranja, manga, maracujá, cana de açúcar, 

mandioca, milho. Suinocultura, bovinocultura (corte e leite) e avicultura (corte e produção de 

ovos) também ocupam um papel importante na produção. 

Como vimos no início, Marília possui área total de 1.194 km², com 42 km² de área 

urbana e 1.152 km² de área rural. Em pesquisa realizada no ano de 2010, o percentual da área 

ocupada com plantação era 8,41 % (www.deepasl.com- acesso em 25/04/17). Desse 

montante, a produção de café, no mesmo ano, ocupava 29,58% ( 13.791,00 ha), seguida de 

amendoim, com 25,05% ( 11.679,00 ha) e milho, ocupando 19,5% (9.090,00 ha). A produção 

de cana de açúcar ocupava 13,38% (6.240,00 ha), laranja, 6,02% ( 2.806,00 ha), feijão, 4,16 

%  (1.940,00 ha), soja, 1,12 % ( 520,00 ha), mandioca, 0,98% ( 457,00 ha) e tomate, 0,21% 

(100,00 ha), de acordo com pesquisa realizada em www.deepask.com. 

A produção agrícola, em tonelada, no ano de 2010, era 425.960,00 t e, através da 

tabela abaixo, podemos observar o aumento ao longo dos anos. 
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Tabela 12: Produção agrícola (em tonelada) do Município de Marília entre os anos de 2005 e 2010 

Ano Produção Agrícola em tonelada 

2005 12.477,00 

2006 13.063,00 

2007 36.683,00 

2008 39.446,00 

2009 218.258,00 

2010 425.960,00 

Fonte:www.deepask.com- acesso em 25/04/2017 

 

Nas tabelas abaixo, podemos analisar os diversos produtos agropecuários durante os 

anos de 2000, 2005 e 2010: 
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Tabela 13:Principais itens produzidos (em tonelada) no Município de Marília, anos 2000, 2005 e 2010 

Produto 2000 2005 2010 

Abacate 848  90 

Amendoim 2.175 400 2.337 

Borracha (látex) 90 360 120 

Café (em grãos) 1.050 720 1.078 

Cana de açúcar Não disponível Não disponível 400.000 

Coco-da-baía ( em mil frutos) 100 331 320 

Feijão 282  225 

Laranja 3.900 7.133 4.320 

Mandioca 1.150  9.000 

Manga 55 440 2.310 

Melancia Não disponível 40.000 1.500 

Milho 1.920 3.600 9.000 

Tangerina 8.894 22.635 4.942 

Fonte: Plano Municipal da Educação, concluído em junho de 2015 
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Tabela 14:Produção Agropecuária e rebanho em cabeças no Município de Marília, anos 2000, 2005 e 2010 

 2000 2005 2010 

Bovinos 103.107 123.925 109.420 

Bubalinos 560 900 2.003 

Caprinos 152 150 92 

Codornas Não disponível Não disponível 1.000 

Equinos 2.024 2.070 1.150 

Galinhas 495.000 469.441 502.000 

Galos, frangas, 

frangos 

180.563 152.055 160.546 

Muares 100 100 320 

Ovinos 11.995 12.500 3.150 

Suínos 1.490 1.645 1.440 

Fonte: Plano Municipal da Educação, concluído em junho de 2015 

Tabela 15:Produção Agropecuária e produção florestal- outros produtos- no Município de Marília, anos 

2000, 2005 e 2010 

 2000 2005 2010 

Casulos de bicho-da-seda ( em Kg) 5.964  2.222 

Leite (em mil litros) 15.128 3.520 1.500 

Mel de abelhas ( em Kg) 10.000 13.120 18.900 

Ovos de codorna (em mil dúzias) Não disponível Não disponível 11 

Ovos de galinha ( em mil dúzias) 12.375 10.481 11.671 

Vacas ordenhadas (em cabeças) 9.617 4.000 2.005 

Carvão vegetal (em toneladas) 13 86 46 

Lenha (metros cúbicos) 3.694 3.150 2.580 

Fonte: Plano Municipal da Educação, concluído em junho de 2015 
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Na tabela abaixo, podemos observar de maneira mais clara a participação dos setores 

da economia no PIB do Município (em %): 

Tabela 16:Participação dos setores da economia no PIB do Município de Marília (%), entre os anos de 

2004 e 2014 

 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Serviços 74,05 75,00 76,34 75,09 76,68 76,32 74,86 75,41 76,29 79,97 81,67 

Indústria 23,52 22,88 21,85 23,18 22,19 22,39 23,93 23,54 22,78 19,19 17,51 

Agropecuária 2,43 2,11 1,80 1,74 1,12 1,28 1,22 1,04 0,93 0,84 0,82 

Fonte: Fundação Seade -acesso em 20/04/2017--www.seade.gov.br 

 

Com relação ao turismo especificamente, não há dados precisos que comprovem a 

participação do setor no PIB do Município. O que sabemos é que Marília possui cerca de 

1.600 unidades habitacionais e a ocupação dos hotéis gira em torno de 65% durante a semana 

e 20% aos finais de semana, o que nos leva a uma média de730 turistas por dia e cerca de 

21.900 diárias por mês. Esse fluxo, certamente, movimenta vários setores da economia, já que 

sabemos que a atividade turística move até 56 segmentos,e não há dúvidas de que contribui 

positivamente na geração de emprego e renda e na parcela do produto interno bruto do 

Município. Esse movimento consolidado de turistas na cidade se dá, principalmente, devido 

aos negócios e eventos que ocorrem diariamente, o que veremos com maior profundidade em 

tópicos seguintes. 

3.4. EMPREGO E DESEMPREGO 

 

Marília, historicamente, como já vimos, teve seu início ligado à produção agrícola, 

mas, ao longo dos anos, foi diversificando suas atividades e, embora possua uma produção 

rica e variada, os setores que mais empregam, atualmente, são o de serviços, seguido do de 

comércio e indústria, ficando a agropecuária em último lugar, inclusive na participação da 

economia do Município, como pudemos observar acima. 
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Na tabela abaixo, podemos notar a participação de empregos formais (em %) de cada 

um dos segmentos, de 2010 à 2015: 

Tabela 17:Empregos formais ( em %) de cada um dos segmentos no Município de Marília, de 2010 a 

2015: 

Segmento 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Serviços 43,80 44,10 42,92 47,38 47,77 48,34 

Comércio 24,40 24,80 25,46 24,20 24,65 23,90 

Indústria 21,80 21,80 22,00 20,96 20,03 20,10 

Construção 7,90 7,70 7,64 5,80 6,03 6,11 

Agricultura, Pecuária, 

Produção Florestal, Pesca e 

Aquicultura 

2,10 1,60 1,97 1,66 1,52 1,56 

Fonte: Fundação Seade, acesso em 24/04/2017-www.seade.gov.br 

 

No que diz respeito ao rendimento médio dos empregos formais (em reais correntes), 

temos o seguinte comparativo; 

Tabela 18:Rendimento médio dos empregos formais de acordo com o segmento (em reais correntes) no 

Município de Marília, entre os anos 2010 e 2015 

Segmento 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Serviços 1.842,27 2.055,37 2.148,25 2.233,80 2.385,40 2.523,92 

Comércio 1.090,24 1.201,10 1.391,26 1.446,13 1.600,14 1.680,43 

Indústria 1.716,43 1.838,43 2.054,41 2.228,55 2.342,56 2.716,39 

Construção 1.187,53 1.393,04 1.464,17 1.647,72 1.772,60 1.950,84 

Agricultura, 

Pecuária, Produção 

Florestal, Pesca e 

Aquicultura 

857,80 1.017,86 1.116,17 1.138,29 1.192,36 1.335,60 

Fonte: Fundação Seade, acesso em 24/04/2017-www.seade.gov.br 
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Como pudemos notar, o setor de serviços apresentava o melhor rendimento médio até 

o ano de 2014. Em 2015, o segmento da indústria passou a remunerar melhor, seguido do de 

serviços, construção, comércio e agricultura (pecuária, produção florestal, pesca e 

aquicultura). 

O rendimento médio do total de empregos formais (em reais correntes), em 2015, era 

de R$ 2.313,28. No mesmo período, a região de governo apresentava rendimento médio 

menor, no valor de R$ 2.270,98, enquanto o rendimento médio do total de empregos formais 

do Estado era de R$ 2.970,72. 

Com relação ao rendimento médio da população de 18 anos ou mais economicamente 

ativa em Marília, temos o seguinte, em porcentagem: 

 

Tabela 19:Rendimento médio da população de 18 anos ou mais economicamente ativa em Marília (%), 

anos 2000 e 2010 

Rendimento Médio Ano 2000 Ano 2010 

Ocupados com rendimento de até 01 salário mínimo 23,81 11,97 

Ocupados com rendimento de até 02 salários mínimos 63,93 63,17 

Ocupados com rendimento de até 05 salários mínimos 87,44 89,18 

Fonte: Fundação Seade, acesso em 24/04/2017-www.seade.gov.br 

 

Segundo dados do Atlas Brasil, das pessoas ocupadas em Marília (faixa etária de 18 

anos ou mais), em 2010, 2,99% trabalhavam no setor agropecuário, 0,03%, na indústria 

extrativa, 12,79%, na indústria de transformação, 7,65%, no setor de construção, 1,21%, nos 

setores de utilidade pública, 19,40%, no comércio e 50,10%, no setor de serviços. 

Em reportagem do jornal O Estado de São Paulo, publicada em 17 de outubro de 2016, 

Marília foi o município que mais gerou empregos formais no Estado de São Paulo no mês de 

agosto de 2016, segundo o Cadastro Geral de Empregados e Desempregados do Ministério do 

Trabalho. O destaque foi para a indústria da alimentação, que vinha de um período muito forte 

de investimento em novas linhas de produtos. A Marilan, por exemplo, admitiu, na época, 300 

trabalhadores para ampliar em 40% a capacidade de produção e a Nestlé contratou 120 

funcionários. 
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Com relação à população de 18 anos ou mais, 68,5% encontrava-se ocupada, como 

podemos ver no gráfico abaixo: 

Gráfico 20:População economicamente ativa ocupada, desocupada ou inativa (%) do Município de 

Marília, ano 2010 

 

 

Fonte: Atlas Brasil, 2010-www.atlasbrasil.org.br, acesso em 25/04/2017 

 

A taxa de atividade da população de 18 anos ou mais, ou seja, o percentual 

economicamente ativo, no ano 2000 era 67,82% e, em 2010, passou a ser de 68,47%. No que 

se refere à taxa de desocupação, ou seja, o percentual da população economicamente ativa que 

estava desocupada, sofreu considerável queda: passou de 12,56% no ano 2000 para 7,07% em 

2010. 

Segue abaixo a variação da empregabilidade no Município durante o ano de 2016: 

 

Tabela 20:Variação da empregabilidade no Município de Marília durante o ano de 2016 

Movimentação 

Agregada 

Jan Fev Mar Abr Maio Jun Jul Ago Set Out Nov Dez 

Admissões 1.819 1.812 2.037 1.853 1.856 1.613 1.903 2.221 1.682 1.855 1.547 1.366 
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Desligamentos 1.713 1.856 1.939 1.741 1.735 1.746 1.816 1.730 1.696 1.620 1.670 1.921 

N° empregos 

formais 

60.780 60.780 60.780 60.780 60.780 60.780 60.780 60.780 60.780 60.780 60.780 60.780 

Total 

Estabelecimentos 

13.329 13.329 13.329 13.329 13.329 13.329 13.329 13.329 13.329 13.329 13.329 13.329 

Variação 

Absoluta 

106 -44 98 112 121 -133 87 491 -14 235 -123 -555 

             

Fonte: site do CAGED: caged.maisemprego.mte.gov.br- acesso em 25/04/2017 

 

No acumulado do ano (de janeiro a dezembro de 2016), temos o seguinte: 

Tabela 21:Comparativo da variação da empregabilidade entre Brasil, o Estado de São Paulo, a Micro 

Região e o Município de Marília no ano de 2016 

Movimentação 

Agregada 

Marília Micro Região Estado SP Brasil 

Admissões 21.564 28.460 4.275.084 14.172.042 

Desligamentos 21.183 28.519 4.676.636 15.543.405 

N° empregos formais 60.780 83.430 11.926.700 38.320.321 

Total Estabelecimentos 13.329 21.113 2.438.328 8.182.382 

Variação Absoluta 381 -59 -401.552 -1.371.363 

Fonte: site do CAGED: caged.maisemprego.mte.gov.br- acesso em 25/04/2017 

 

Como podemos ver, apesar da crise pela qual passa o país e todas as dificuldades 

advindas dela, o Município de Marília conseguiu terminar o ano de 2016 com índice positivo 

de empregabilidade, diferente da Microrregião, que teve 59 desligamentos a mais que o 

número de admissões, do Estado de São Paulo e do Brasil, que também apresentaram variação 

negativa. 

Com relação ao turismo, não possuímos informações precisas a respeito da 

empregabilidade do setor em Marília, mesmo porque há muitos empregos indiretos. 
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Solicitamos ao Sindicato dos funcionários de hotéis a quantidade empregada pelos hotéis mas 

não obtivemos retorno. 

 

3.5. RENDA PER CAPITA DO MUNICÍPIO 

 

Segundo o Atlas do Desenvolvimento Humano, a renda per capita de Marília cresceu 

40,26% nas últimas duas décadas. Em 1991 era de R$679,59, em 2000 era de R$ 830,87 e, no 

ano de 2010, passou para R$ 953,20. Nesse período, a taxa média anual de crescimento foi de 

1,80%.O índice de pessoas pobres, ou seja, com renda domiciliar per capita inferior a R$ 

140,00, assim como o índice de Gini, diminuiu, considerando o período entre 1991 e 2010, 

como vemos no gráfico abaixo: 

Gráfico 21:Índices de Renda, pobreza e desigualdade no Município de Marília, anos 1991, 2000 e 2010 

 

Fonte; www.atlasbrasil.org.br- acesso em 25/04/2017 

 

O índice de Gini é utilizado para medir o grau de concentração de renda, apontando a 

diferença entre os rendimentos dos mais pobres e mais ricos. Varia de 0 a 1; o 0 significa 

igualdade e o 1 se uma só pessoa detém toda a renda do lugar. Em Marília, o índice de Gini 

variou de 0,55 em 1991, para 0,50 em 2010, como mostrou a tabela acima. 

Observando os dados abaixo, referentes ao ano de 2010, constatamos que 16,23% dos 

domicílios particulares em Marília têm renda per capita de até ½ salário, a região de 

governo,18,19%, e o Estado, 18,86%. 
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Tabela 22:Comparativo da renda per capita dos domicílios do Estado, Região de Governo e Município 

de Marília, ano de 2010 

 Município Região Governo Estado 

Domicílios particulares com renda per 

capitaaté ¼ do salário mínimo(%) 
5,33 5,70 7,42 

Domicílios particulares com renda per 

capitaaté ½ salário mínimo(%) 
16,23 18,19 18,86 

Fonte: Fundação Seade- acesso em 25/04/2017- www.seade.gov.br 

 

A distribuição de renda por cor, no ano de 2010, segundo DATASUS, ficou assim 

distribuída: 

Tabela 23:Distribuição de renda por cor no Município de Marília, ano de 2010 (em R$) 

Branca R$1.112,45 per capita 

Parda R$578,90 per capita 

Preta R$551,90 per capita 

Amarela R$1.322,21 per capita 

Indígena R$732,68 per capita 

Fonte: Fundação Seade- acesso em 25/04/2017- www.seade.gov.br 
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Gráfico 22:Distribuição de renda por cor no Município de Marília, ano de 2010 (em R$) 

 

Fonte:http://portalms.saude.gov.br; DATASUS (Tecnologia da informação a serviço do SUS): 

http://tabnet.datasus.gov.br/cgi/deftohtm.exe?ibge/censo/cnv/rendabr.def, acesso em 25/04/2017 

 

3.6. ÍNDICE DE DESENVOLVIMENTO HUMANO MUNICIPAL (IDHM) 

 

O Índice de Desenvolvimento Humano do Município, conhecido como IDHM, é o 

indicador que relaciona três aspectos do desenvolvimento humano: vida longa e saudável, 

acesso a conhecimento e padrão de vida, representados pelos índices de longevidade, 

educação e renda da população das cidades. 

Este índice varia de 0 a 1: quanto mais próximo de 1, maior o desenvolvimento 

humano no município, conforme classificação abaixo: 

 

 

Tabela 24:Indicadores para calcular o Índice de Desenvolvimento Humano do Município 

Faixas Valores 

Muito alto De 0,800 a 1,000 

http://tabnet.datasus.gov.br/cgi/deftohtm.exe?ibge/censo/cnv/rendabr.def
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Alto De 0,700 a 0,799 

Médio De 0,600 a 0,699 

Baixo De 0,500 a 0,599 

Muito baixo De 0,000 a 0,499 

Fonte: Fundação Seade, acesso em 25/04/2017-www.seade.gov.br 

 

Segundo dados da Fundação Seade, Marília tem aumentado seu índice nas últimas 

décadas e, em 2010, o IDHM do Município era 0,798, o que o caracteriza como sendo alto, 

conforme tabela acima. Entre 1991 e 2010, houve uma taxa de crescimento de 32,78%: 

1991 - 0,601 (médio) 

2000 – 0,725 (alto) 

2010 – 0,798 (alto) 

Gráfico 23:IDH do Município de Marília nos anos 1991, 2000 e 2010 

 

Fonte: Atlas do Desenvolvimento Humano - www.atlasbrasil.org.br- acesso em 25/04/2017 

Segundo o Atlas de Desenvolvimento Econômico, o aspecto que mais colabora para o 

IDHM do Município é a Longevidade, com índice de 0,854, seguida de Educação, com índice 

de 0,776, e de Renda, com índice de 0,768. 

O IDHM do Município é maior que a média do Estado, que ficou em 0,783 e a média 

do Brasil, que foi de 0,727, em 2010. 
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No que se refere ao IDHM, entre os 5.565 municípios brasileiros, Marília ocupa a 47ª 

posição. Nesse ranking, o maior IDHMé da cidade de São Caetano do Sul (SP), com 0,862 e o 

menor é de Melgaço (PA), com IDHM de 0,418. 

 

4. INFRAESTRUTURA BÁSICA 

Neste capítulo será apresentada a estrutura da cidade de Marília em todos os seus 

vieses. O acesso é ponto fundamental para a decisão da viagem. Começaremos a apresentação 

pela parte dos Sistemas de Transportes. Tanto a estrutura oferecida, quanto os serviços 

prestados serão apresentados logo a seguir. 

 

4.1. TRANSPORTES 

 

Como vimos na história de Marília, em páginas iniciais deste trabalho, o nome dado à 

cidade foi influenciado pela chegada da estrada de ferro, já que as estações ferroviárias 

deveriam seguir a ordem alfabética. Com o avanço dos trilhos da Companhia Paulista, a 

estação ferroviária de Marília foi construída no final de 1928 e passou a ser a sede do novo 

Município de Marília em 04 de abril de 1929. Em 1971, o Governo do Estado criou uma 

única empresa, a FEPASA (Ferrovia Paulista S/A), que incorporou as cinco ferrovias que 

operavam na região, unificando o sistema de transporte ferroviário do Estado de São Paulo. 

Foram anos de atividade; por décadas os trens de passageiros e de carga circularam. 

Com o passar dos anos, devido ao desenvolvimento do transporte rodoviário e ao alto 

custo de manutenção dos trens, entre outras razões, o transporte ferroviário entrou em 

decadência. No ano de 2001, a estação ferroviária de Marília já estava totalmente desativada. 

Para os saudosistas ou para os mais jovens que não tiveram a oportunidade de 

conhecer os trens, restam os trilhos pela cidade. A Prefeitura, através da Secretaria de 

Trabalho, Turismo e Desenvolvimento Econômico, tem a intenção de desenvolver o projeto 

“Trem Turístico” e também reativar o transporte ferroviário de carga no trecho do distrito de 

Lácio, onde será construído o Parque Tecnológico e o porto seco. Também há proposta de 
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projeto de construção de um parque linear, que margeia a ferrovia, como veremos no capítulo 

sobre Planos de Ação. 

Com o término do transporte ferroviário, o transporte rodoviário se intensificou, bem 

como o número de carros circulando na cidade e nas estradas, como veremos a seguir. 

 

4.1.1. TRANSPORTE RODOVIÁRIO 

 

Como já mencionado, Marília fica distante da capital do Estado, São Paulo, 443 Km 

por rodovia. 

Como também já expusemos, passam por Marília três rodovias: a BR-153 

(Transbrasiliana), a SP-294 (Comandante João Ribeiro de Barros) e a SP-333 (Dona Leonor 

Mendes de Barros). 

Segue abaixo o volume diário médio (VDM) dessas rodovias nos trechos que passam 

por Marília, segundo a Polícia Rodoviária: 

SP-294 (Rodovia Comandante João Ribeiro de Barros): 15.000 (quinze mil) veículos; 

SP-333 (Rodovia Dona Leonor Mendes de Barros): 10.000 (dez mil) veículos; 

BR-153 (Transbrasiliana): 6.500 (seis mil e quinhentos) veículos. 

A BR153, rodovia Transbrasiliana, é o eixo rodoviário que liga o Norte e o Sul do 

país, por isso, uma de suas principais características éo grande volume de veículos de carga 

que trafegam por nossa região.O trecho que inclui Marília está entre os quilômetros 215 

(ponte do rio Pádua Sales, saída para Lins) e 266 (ponte do rio da Garça, saída para 

Ourinhos). A maior parte é pista simples, com exceção do trecho urbano, duplicado e 

iluminado entre os quilômetros 256 e 257,5. A BR "termina" no Km230 (entroncamento com 

a SP333) e retorna no Km256 (entroncamento com a SP294), o contorno da cidade é todo por 

rodovias estaduais. 

As rodovias da região de Marília foram desenvolvidas no século passado, durante a 

expansão do oeste do Estado, sendo criados importantes eixos rodoviários, como a Rodovia 

do Contorno, por onde passam veículos de todas as regiões do país e se tornou, inclusive, 

opção para os próprios marilienses se deslocarem com maior agilidade. 
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A Polícia Rodoviária de Marília abrange a área de 31 municípios do centro oeste 

paulista, totalizando cerca de 520 quilômetros de rodovias, sendo todas pavimentadas, com 

predomínio de rodovias de pista simples. No entanto, recentemente houve obras de duplicação 

em parte do principal eixo rodoviário de Marília, a SP-294, entre Marília e Bauru, 

modernizando a movimentada rodovia, trazendo mais segurança aos usuários. 

A totalidade das rodovias estaduais é administrada pelo Departamento de Estradas de 

Rodagem (DER/SP), sendo que neste ano de 2017, houve a privatização de uma importante 

rodovia, a SP-333, o que, com certeza, trará novos investimentos e melhoria da rodovia, com 

sua duplicação. No atual momento (março de 2017), o Governo do Estado está realizando os 

preparativos para assinatura do contrato de 30 anos de concessão e início dos trabalhos da 

Concessionária vencedora (Grupo Pátria). 

No ano de 2016, nas rodovias da região de Marília, foram registrados 909 acidentes de 

trânsito, dos quais lamentamos informar um total de 37 vítimas fatais.Ainda segundo a Polícia 

Militar Rodoviária, a maioria dos acidentes ocorre por imprudência dos condutores e os 

principais motivos são: embriaguez ao volante, ultrapassagens proibidas, falta do uso do cinto 

de segurança e velocidade acima do permitido.Considerando esses fatores, a fiscalização se 

intensifica a cada dia, além de campanhas de conscientização, pois uma direção mais 

responsável evitaria a perda de muitas vidas. 

 

4.1.2. TRANSPORTE COLETIVO 

 

O sistema de transporte municipal coletivo resume-se aos ônibus, pois a cidade não 

dispõe de metrô. 

Há duas empresas de transporte público: a “Viação Sorriso de Marília” e a “Transporte 

Coletivo Grande Marília”, com 63 ônibus cada uma. 

São disponibilizadas 36 linhas regulares, funcionando das 5 horas à zero hora e 01 

linha regular noturna, trafegando da zero hora às 5 horas. Cabe à Emdurb (Empresa de 

Desenvolvimento Urbano e Habitacional de Marília) a fiscalização dessas empresas. 

O valor atual da tarifa é R$ 3,00 com vigência a partir de 16/09/2015, ao passo que o 

valor anterior era R$ 2,85. 
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São beneficiados pela gratuidade idosos a partir de 60 anos e deficientes com e sem 

acompanhante; pagam meia passagem estudantes e professores, utilizando do cartão “Marília 

card estudante” e do cartão “Marília card professor”, respectivamente. 

A integração, ou seja, o não pagamento de outra passagem,pode ser feita também fora 

do terminal urbano, tendo o usuário, nesse caso, até 60 minutos para fazê-la, o que deverá se 

dar de um bairro para outro, não lhe sendo permitido pegar ônibus da mesma linha para 

continuar a viagem e/ou voltar, sendo possível a troca de ônibus em qualquer ponto da cidade 

sem a necessidade de ida ao terminal urbano. 

Considerando ser o sistema integrado, é facultada a baldeação de um coletivo da 

“Sorriso” para a “Grande Marília” e vice-versa. 

A cidade dispõe de dois pontos de venda de passagem comum: na AMTU (Associação 

Mariliense de Transporte Urbano), rua Maranhão, 43 e no terminal urbano, av. Brasil, 188, 

podendo ser feita também a compra embarcada. 

Não há, na cidade, região que não seja servida pelo transporte público; há, contudo, 

algumas atendidas de forma menos satisfatória, por se localizarem fora do perímetro urbano, 

como o distrito de Dirceu e o Conjunto de Chácaras “Três Lagos”. Os ônibus de transporte 

municipal não se deslocam para outros municípios. 

Há um limite de intervalo entre um ônibus e outro, normalmente de 30 minutos; aos 

sábados, domingos e feriados, esse limite se estende um pouco mais. Os ônibus que se 

deslocam para o campus universitário têm um limite menor, assim como para o bairro “Nova 

Marília”. 

O terminal urbano “Dom Hugo Bressane de Araújo” localiza-se na av. Brasil, s/n- 

Banzato- e é gerenciado pela prefeitura. A integração se faz de ônibus para ônibus e o 

controle de acesso é por roletas. Há sanitários, lanchonetes e não existe seção de “achados e 

perdidos”. Passam pelo terminal, em média, 25 mil pessoas por dia e o espaço necessita de 

revitalização e melhor manutenção. 

Os ônibus são equipados, com elevador para cadeirante. 

De maneira geral, o transporte coletivo é suficiente e atende de forma satisfatória toda 

a demanda da cidade. Há, contudo, uma ressalva: a rede atual foi concebida para 25 anos e 

uma revisão se faz necessária, bem como investimento na infraestrutura do sistema. 
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4.1.3. TRANSPORTE INTERMUNICIPAL E INTERESTADUAL 

 

Em 1938, quando a cidade tinha apenas nove anos de emancipação, foi inaugurada a 

Estação Rodoviária de Marília, a primeira do Brasil. Ficava na confluência das Ruas Espírito 

Santo (hoje Rua Armando Salles de Oliveira), Carlos Gomes e Avenida Mauá (atual Avenida 

Tancredo Neves). A iniciativa ocorreu devido ao grande desenvolvimento da cidade. Segundo 

Lara (1989), havia um número muito elevado de “jardineiras” que circulavam entre as cidades 

da região, causando transtorno para a população e veículos. 

O atual Terminal Rodoviário Interestadual, “Comendador José Brambilla”, foi 

construído em 2003 e está localizado na av. Carlos Artêncio, 1001- Parque das Indústrias, às 

margens da Rodovia SP 294.Com projeto diferenciado e moderno, ocupa uma área de 26.459 

m², sendo 8.465 m² de área construída e conta com considerável infraestrutura: sanitários 

masculinos e femininos, sala de espera para 105 passageiros, lanchonetes, estacionamento 

com atendimento 24 horas, 02 caixas eletrônicos 24 horas que atendem diversos bancos 

credenciados, serviços de “Achados e Perdidos” e “Guarda Volumes” e serviço 24 horas de 

táxi. 

Com relação à acessibilidade, dispõe de sanitários adaptados para aqueles com 

mobilidade reduzida, rampas de acesso e os ônibus são adaptados. 

A rodoviária não fecha, funciona 24 horas por dia, todos os dias, conta com 17 

funcionários e é administrada pela Emdurb (Empresa de Desenvolvimento Urbano e 

Habitacional de Marília). 

O Terminal conta com empresas que atendem todas as regiões do país (algumas 

através de conexões), além de disponibilizarem também linhas interurbanas entre os 

municípios vizinhos.É bastante movimentado: são cerca de 77.000 pessoas circulando por 

mês (somando passageiros, acompanhantes etc). Com relação ao fluxo de passageiros, no 

mês, são vendidas, em média, 40.700 passagens. Dessas, cerca de 18.200 são interestaduais. 

Os meses de julho, dezembro e janeiro são considerados de alta temporada, com o 

movimento praticamente dobrando, assim como em feriados prolongados, especialmente 
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Carnaval, Natal, Ano Novo e Dia das Mães. Nesses períodos normalmente as empresas 

disponibilizam ônibus extras. 

Os grupos isentos do pagamento de passagem são: idosos acima de 60 anos, pessoas 

com deficiência física e crianças menores de 05 anos. 

As empresas de ônibus que atuam na rodoviária de Marília são: 

Andorinha: viagens para Assis e Presidente Prudente; 

Reunidas Paulista: viagens para São Paulo; 

Kaissara: viagens para Brasília, Porto Alegre, Camboriú, Itapema, Florianópolis, 

Itumbiara e Goiânia; 

Gontijo: viagens para Belo Horizonte, Campo Grande, Passos, Divinópolis; 

Expresso Adamantina: viagens para Ribeirão Preto ( passando por Borborema, 

Itápolis, Taquaritinga e Jaboticabal), Presidente Prudente (passando por Pompeia, Tupã e 

Parapuã) e Dracena ( passando por Pompeia, Bastos, Osvaldo Cruz, Adamantina, Pacaembu, 

Junqueirópolis, entre outras). 

GuerinoSeiscento: viagens para Franca, Lins, Bauru, Londrina, Maringá, Campinas e 

São José do Rio Preto, passando por outras cidades como: Sertanópolis, Assis, Bastos, 

Astorga, Ibitinga, Araraquara, São Carlos, Rio Claro, Americana, Promissão e outras. 

Expresso de Prata: viagens para São Paulo, Americana, Sorocaba, Campinas, Bauru, 

Botucatu, Panorama, Praia Grande, São Bernardo e Osasco, passando por outras cidades 

como: Vera Cruz, Garça, Agudos, Lençóis Paulista, Águas de São Pedro, Piracicaba, Boituva, 

Pederneiras, Jaú, Brotas, Rio Claro, Duartina, Areiópolis, São Manuel, Limeira, Tatuí, 

Pacaembu, Santos, Santo André e outras. 

Viação Luwasa: viagens para Catanduva, Lins, Novo Horizonte, Álvaro de Carvalho, 

Júlio Mesquita, Guarantã, Pongaí, Pirajuí e Cafelândia. 

Viação Motta: viagens para Campo Grande, Belo Horizonte, Passos, Divinópolis e 

Bataguassu. 

Nacional Expresso: viagens para Goiânia, Itumbiara e Caldas Novas. 
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Real Expresso: viagens para Brasília, Florianóplois, Goiânia, Itumbiara e Porto 

Alegre. 

Princesa do Norte: viagens para Curitiba, Maringá, Ourinhos, Ponta Grossa, Tupã, 

Adamantina, Oriente, Pompéia, Herculândia, Quintana, Ocauçu, Lupércio, Alvinlândia, 

Paraguaçu Paulista, Iepê, Lutécia, Nantes, Oscar Bressane, Porecatu, Jaguapitã, Astorga, 

Parapuã, Florestóplois, Jacarezinho e Santo Antônio da Platina. 

Nordeste “Viver é Viajar”: viagens para Londrina, Maringá, Campo Mourão, Goioerê, 

Jesuítas, Assis Chateaubriand e Toledo. 

Turismar: viagens para Garça, Paraguaçu Paulista, Iepê, Ourinhos, Lins, passando por: 

Vera Cruz, Oscar Bressane, Lutécia, Ocauçú, Lupércio, Campos Novos Paulista, Ribeirão do 

Sul, Júlio Mesquita, Guarantã e Cafelândia. 

Seguemabaixo os valores cobrados, em março de 2017, para algumas cidades, em 

média: 

Bauru (106 Km): R$ 27,00 

Ribeirão Preto (280 Km): R$ 59,00 

São Paulo (443 Km): R$ 116,00 

Santos (530 Km): R$ 145,00 

Praia Grande (525 Km): R$ 150,00 

Campo Grande (650 Km): R$ 145,00 

Belo Horizonte (785 Km): R$ 170,00 

Goiânia (740 Km): R$ 132,00 

Curitiba (505 Km): R$ 110,00 

Florianópolis (810 Km): R$ 150,00 

Porto Alegre (1240 Km): R$ 225,00 

Brasília (950 Km): R$ 170,00 

* Distâncias aproximadas. 
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      Figura 5 :Estação Rodoviária de Marília “Comendador José Brambilla” 

 

Fonte: Arquivo de fotos da Prefeitura Municipal de Marília 

 

 

 

4.1.4. TRANSPORTE MUNICIPAL 

 

Não há exagero em afirmar que a frota de automóveis é grande e que o movimento de 

veículos na cidade chega a surpreender, já acarretando sérias consequências, como o número 

preocupante de acidentes e gradativo aumento da dificuldade de estacionar no centro da 

cidade. Circulam 148.900 veículos, sendo 88.495 automóveis, de acordo com dados do IBGE 

conforme abaixo: 

Tabela 25:Número de veículos no Brasil, Estado de São Paulo e Município de Marília, ano 2015 

Variável Marília São Paulo Brasil 

Automóveis 88.495 16.834.629 49.822.708 

Caminhões 3.359 664.617 2.645.992 
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Variável Marília São Paulo Brasil 

Caminhões-trator 699 159.401 593.892 

Caminhonetes 9.553 1.763.148 6.588.813 

Caminhonetas 4.705 1.055.596 2.908.233 

Micro-ônibus 349 116.617 375.274 

Motocicletas 32.140 4.268.872 20.216.193 

Motonetas 8.338 795.579 3.833.159 

Ônibus 573 153.113 590.657 

Tratores 10 10.500 30.371 

Utilitários 679 202.566 637.211 

Fonte: DENATRAN 2015-acesso site IBGE em 21/03/2017-www.ibge.gov.br 

 

Segundo dados do 9° Batalhão da Polícia Militar do Interior, ano 2016, o número de 

acidentes sem vítimas em Marília e distritos foi: 

Tabela 26: Número de acidentes sem vítima no Município de Marília durante o ano de 2016 

Mês N° de acidentes sem vítima 

Janeiro 244 

Fevereiro 233 

Março 243 

Abril 249 

Maio 259 

Junho 255 
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Julho 187 

Agosto 252 

Setembro 238 

Outubro 265 

Novembro 223 

Dezembro 220 

Fonte: 9° Batalhão da Polícia Militar do Interior 

Quanto a homicídio doloso por acidente de trânsito (com intenção de matar ou 

assumindo o condutor risco da morte), foi registrado, em 2016, apenas 01 (mês de setembro); 

em 2015, não houve nenhum. 

Em se falando de homicídio culposo (quando não há a intenção de matar), foram 

totalizados 20 em 2016, assim distribuídos, ao longo do ano: 

 

Tabela 27:Número de acidentes com vítima no Município de Marília durante o ano de 2016 

Mês N° de acidentes com vítima fatal 

(homicídio culposo)- ano 2016 

Janeiro 2 

Fevereiro 2 

Março 1 

Abril 3 

Maio 5 

Junho 1 

Julho 1 

Agosto 1 

Setembro 1 

Outubro 2 

Novembro 1 

Dezembro 0 

Fonte: Secretaria de Segurança Pública do Estado de São Paulo-www.ssp.sp.gov.br, acesso em 

23/03/2017. 
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No ano anterior, registraram-se 29, distribuídos da seguinte forma: 

Tabela 28:Número de acidentes com vítima no Município de Marília durante o ano de 2015 

Mês N° de acidentes com vítima fatal 

(homicídio culposo)- ano 2015 

Janeiro 3 

Fevereiro 2 

Março 0 

Abril 1 

Maio 2 

Junho 4 

Julho 3 

Agosto 6 

Setembro 2 

Outubro 1 

Novembro 2 

Dezembro 3 

Fonte: Secretaria de Segurança Pública do Estado de São Paulo-www.ssp.sp.gov.br, acesso em 

23/03/2017. 

Segundo o Sr. José DonizettiCasoni, Coordenador da Gerência de Trânsito e 

Transporte da Emdurb, o horário de pico em Marília é das 7h30m às 8h, das 11h30m às 

12h30m e das 18h às 18h30m. As vias arteriais da cidade são as mais movimentadas: Av. 

Pedro de Toledo, Av. República, Av. Castro Alves, Av. João Ramalho, Av. Brigadeiro 

Eduardo Gomes, Av. Rio Branco, Av. Sampaio Vidal, entre outras. 

A Emdurb acompanha as campanhas desenvolvidas pelo Contran ( Conselho Nacional 

de Trânsito) e o GAOC (Grupo de Apoio e Orientação à Cidadania) é o setor da Emdurb onde 

atuam os agentes de trânsito e cidadania do Município. Dentre outras funções, são 

responsáveis pela orientação do trânsito, colaboração em congestionamentos, acidentes, 

desvios e aplicação de autuações de infrações de trânsito. 
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Ainda segundo o Coordenador,Sr. Casoni, Marília possui 2.3 Km de ciclovia na Radial 

Leste/Sul. Existe projeto e muita mobilização da sociedade para que novos trechos de ciclovia 

sejam construídos. 

A frota de táxi conta com 132 veículos. 

 

4.1.5. TRANSPORTE AÉREO 

 

O aeroporto “Frank Miloye Milenkovich”, localizado na av. Brigadeiro Eduardo 

Gomes, 2.100, recebeu esse nome em homenagem ao pioneiro da aviação em Marília, que o 

inaugurou em 1938, evento que representou um marco na história do Município. 

Com pista de 1700 metros de extensão e 35 metros de largura, o aeroporto, além de 

atender a demanda de aviação em Marília e região, opera também aviação executiva e táxi 

aéreo. O código é MII. 

É administrado pelo DAESP- Departamento Aeroviário do Estado de São Paulo-, 

órgão que administra 26 aeroportos. 

No que diz respeito a embarques, atualmente, apresenta os seguintes horários e 

destinos: 

De segunda a sexta: 6h- Campinas/ 11h09m- Campinas/ 17h30m- Bauru e Campinas 

Sábados: 6h- Campinas/ 11h09m- Campinas 

Domingos: 7h30m- Campinas/ 17h40m- Bauru e Campinas 

No tocante a desembarques, os horários são os seguintes: 

10h44m- com escala em Bauru 

17h05m e 22h40m- direto de Campinas 

Já operaram em Marília as companhias Trip, Pantanal e Passaredo, entre outras. No 

início de 2011, o Grupo TAM deixou de operar voos da Pantanal para Maringá (PR), Uberaba 

e Juiz de Fora (MG) e seis cidades do interior do Estado de São Paulo, entre elas Marília.O 

motivo foram os prejuízos desde que a TAM substituiu a frota de turboélices da Pantanal 

(aviões ATRs de 45 lugares) por Airbus (de 144 assentos ou mais). 
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A “Azul Linhas Aéreas” iniciou suas atividades no Município no início de julho de 

2011 e, atualmente, é a única que atua na cidade; o modelo da aeronave é ATR 72-600 e tem 

capacidade para 70 passageiros. 

Quando a Trip operava no Município, era responsável pela rota entre Marília e São 

Paulo. Segundo dados fornecidos pela ANAC (Agência Nacional de Aviação Civil) era a 8ª 

rota mais rentável do país. Deixou de operar quando houve a incorporação da Trip pela Azul 

Linhas Aéreas, o que levou à readequação das linhas. 

Durante a feira “Airport Infra Expo &Aviation Expo 2014”, a Urban Systems 

(empresa especializada em pesquisa comportamental e análise de dados estatísticos), divulgou 

um estudo que classificou Marília em 4° lugar na região Sudeste (em municípios com 100 mil 

a 300 mil habitantes). No ranking nacional, a cidade ficou na 36ª posição, no total de cerca de 

500 municípios. 

Na tabela abaixo, podemos observar o número de passageiros, somando embarques e 

desembarques durante os anos de 2016 e 2015, respectivamente: 

Tabela 29:Número de passageiros que utilizaram o aeroporto de Marília durante o ano de 2016 

Mês Voo regular Voo não regular Total 

Janeiro 5.031 211 5.242 

Fevereiro 4.374 265 4.639 

Março 5.680 276 5.956 

Abril 5.189 450 5.639 

Maio 5.624 375 5.999 

Junho 5.415 380 5.795 

Julho 6.412 371 6.783 

Agosto 6.100 399 6.499 

Setembro 6.308 403 6.711 

Outubro 6.222 319 6.541 

Novembro 5.636 332 5.968 

Dezembro 6.100 297 6.397 

Fonte: Elaborada pelos autores a partir de dados colhidos no site do DAESP: www.daesp.sp.gov.br- 

acesso em 03/05/2017 

 

 

 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Mar%C3%ADlia
https://pt.wikipedia.org/wiki/S%C3%A3o_Paulo
https://pt.wikipedia.org/wiki/S%C3%A3o_Paulo
https://pt.wikipedia.org/wiki/ANAC
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Tabela 30:Número de passageiros que utilizaram o aeroporto de Marília durante o ano de 2015 

Mês Voo Regular Voo Não Regular Total 

Janeiro 5.100 238 5.338 

Fevereiro 4.880 324 5.204 

Março 3.727 378 4.105 

Abril 4.998 515 5.513 

Maio 5.729 369 6.098 

Junho 5.808 311 6.119 

Julho 6.442 362 6.804 

Agosto 6.880 410 7.290 

Setembro 6.313 286 6.599 

Outubro 6.532 287 6.819 

Novembro 5.130 269 5.399 

Dezembro 5.299 312 5.611 

Fonte: Elaborada pelos autores a partir de dados colhidos no site do DAESP: www.daesp.sp.gov.br- 

acesso em 03/05/2017 

 

De janeiro a maio de 2016, 27.475 usuários embarcaram e desembarcaram no 

aeroporto, enquanto que, no mesmo período de 2015, o fluxo foi de 26.258 pessoas, 

caracterizando um aumento de 5% no volume de passageiros. 

Em dezembro de 2016, 6.397 usuários embarcaram e desembarcaram no aeroporto de 

Marília. Em dezembro de 2015, foram 5.611, refletindo aumento de 14% na movimentação. 

Durante todo o ano de 2016, de janeiro a dezembro, houve aumento de 1,79% no volume de 

passageiros; foram 72.169, enquanto em 2015 foram 70.899. 

Analisando as tabelas acima, vemos que março, abril, setembro, novembro e dezembro 

foram os meses de melhor demanda em 2016 com relação a 2015 e contribuíram para o total 

de passageiros ser maior em 2016. 

Nas tabelas abaixo, podemos observar o número de pousos e decolagens durante os 

anos de 2016 e 2015, respectivamente: 
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Tabela 31:Números de pousos e decolagens no aeroporto de Marília durante o ano de 2016 

Mês Voo Regular Voo não 

Regular 

Toque 

Arremetida 

Total 

Janeiro 137 284 16 437 

Fevereiro 128 285 4 417 

Março 168 430 43 641 

Abril 155 530 57 742 

Maio 161 455 106 722 

Junho 160 445 154 759 

Julho 166 465 97 728 

Agosto 168 478 49 695 

Setembro 158 366 29 553 

Outubro 164 381 25 570 

Novembro 149 372 54 575 

Dezembro 158 340 57 555 

Fonte: Elaborada pelos autores a partir de dados colhidos no site do DAESP: www.daesp.sp.gov.br- 

acesso em 03/05/2017 

 

Tabela 32:Números de pousos e decolagens no aeroporto de Marília durante o ano de 2015 

Mês Voo Regular Voo não 

Regular 

Toque 

Arremetida 

Total 

Janeiro 161 456 296 913 

Fevereiro 142 387 60 589 

Março 63 428 156 647 

Abril 148 581 237 966 

Maio 158 442 66 666 

Junho 162 461 65 688 

Julho 162 431 65 658 

Agosto 168 533 90 791 

Setembro 158 407 108 673 

Outubro 163 431 74 668 
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Novembro 125 378 104 607 

Dezembro 135 380 68 583 

Fonte: Elaborada pelos autores a partir de dados colhidos no site do DAESP: www.daesp.sp.gov.br- 

acesso em 03/05/2017 

Com relação ao número de pousos e decolagens, conforme nos mostram as tabelas 

acima, no total, o ano de 2016 somente foi superior nos meses de maio, junho e julho em 

comparação ao ano de 2015. 

Se observarmos, porém, a quantidade de voos regulares, notaremos que houve 

acréscimo nos meses de março, abril, maio, julho, outubro, novembro e dezembro e os meses 

de agosto e setembro tiveram exatamente os mesmos números que em 2015. 

Em 2017, também já houve aumento: segundo o DAESP, em fevereiro de 2016 foram 

4.639 passageiros, enquanto, no mesmo mês de 2017, o número subiu para 5.143, refletindo 

um aumento de 10,86%. Com relação ao número de aeronaves (pousos e decolagens), o mês 

de fevereiro de 2017 registrou 592. Abaixo, o gráfico reflete o movimento de passageiros e 

aeronaves nos principais aeroportos do interior paulista durante o mês de fevereiro de 2017: 

Gráfico 24:Movimento de passageiros e aeronaves nos principais aeroportos do interior paulista durante 

o mês de fevereiro de 2017 

 

Fonte: Site do DAESP (Departamento Aeroviário do Estado de São Paulo): www.daesp.sp.gov.br- 

acesso em 03/05/2017 
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Segue o fluxo de passageiros (embarques e desembarques) e de aeronaves (pousos e 

decolagens) dos 26 aeroportos do Estado de São Paulo administrados pelo DAESP, durante o 

mês de fevereiro de 2017, respectivamente: 

Tabela 33:Número de passageiros nos 26 aeroportos do Estado de São Paulo administrados pelo 

DAESP durante o mês de fevereiro de 

2017  

Fonte: Site do DAESP (Departamento Aeroviário do Estado de São Paulo): www.daesp.sp.gov.br- 

acesso em 03/05/2017 

 

Percebemos que o aeroporto de Marília classifica-se como o 6° mais movimentado, 

atrás de Ribeirão Preto, São José do Rio Preto, Presidente Prudente, Bauru e Araçatuba. 
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Tabela 34:Número de aeronaves nos 26 aeroportos do Estado de São Paulo administrados pelo DAESP 

durante o mês de fevereiro de 2017 

 

Fonte: Site do DAESP (Departamento Aeroviário do Estado de São Paulo): www.daesp.sp.gov.br- 

acesso em 03/05/2017 

 

Com relação ao total de pousos e decolagens, Marília está em 12°, lembrando que 

estamos nos referindo ao mês de fevereiro de 2017. 

A área patrimonial do aeroporto é de 60,5 hectares. As salas de espera e de embarque 

têm o mesmo número de assentos: 30 cada uma. 

Possui uma pequena lanchonete, sanitários masculino e feminino, estacionamento para 

10 carros (contando com uma vaga destinada a idoso e uma para pessoa com deficiência 

física) e locadora de veículos. 

Com relação à acessibilidade, o aeroporto está totalmente adaptado: possui rampas de 

acesso, um sanitário adaptado, bebedouro e telefone público específicos e, tanto a empresa 

aérea quanto a administradora possuem cadeira de rodas. Além disso, é munido de ambulift: 
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veículo adaptado com uma plataforma elevatória que transporta a pessoa com dificuldade de 

locomoção até a aeronave. O equipamento estaciona na direção da porta, a plataforma se 

eleva até a altura da entrada, dando mais autonomia à pessoa com deficiência física ou 

mobilidade reduzida. 

Uma reforma se faz extremamente necessária: novo terminal de embarque, novo 

estacionamento e novo pátio para aeronaves. Esse investimento chegou a ser anunciado pelo 

ex-ministro Moreira Franco, pois Marília era a cidade que estava com seu projeto mais 

adiantado em relação às demais cidades do Brasil. Essa ampliação e modernização é, 

inclusive, amplamente discutida e reivindicada por representantes da sociedade civil. No 

decorrer do trabalho, abordaremoso projeto de modernização do aeroporto. 

O aeroporto está a 3 Km do centro da cidade. De carro, o acesso pode ser feito pela 

Rodovia Transbrasiliana até chegar à avenida onde fica o terminal aéreo. A partir de outras 

cidades da região, o acesso deve ser através de algumas vias, tais como: “Rodovia 

Comandante João Ribeiro de Barros” para quem parte de Osvaldo Cruz, com trajeto de 1 hora 

e 35 minutos; “Rodovia Marechal Rondon” para quem vem de Bauru, com trajeto de 1 hora e 

15 minutos; Rodovia S.P. 270 para quem se desloca de Ourinhos, com trajeto de 1 hora. 

De ônibus, estando em Marília, o interessado deverá dirigir-se ao terminal rodoviário 

urbano, localizado no centro da cidade, de onde embarcará diretamente para o aeroporto. 

O Aeroporto de Marília está fortemente ligado ao surgimento da empresa TAM, já que 

foi o berço dessa companhia. Inicialmente chamada de Táxi Aéreo Marília, a TAM foi 

fundada em Marília, em 1961, por dez pilotos de aviões monomotores que faziam o transporte 

de cargas e de passageiros entre o Paraná e os Estados de São Paulo e do Mato Grosso. Dez 

anos depois, em 1971, o comandante Rolim Amaro, que já havia trabalhado em sua fundação, 

se torna sócio minoritário da companhia. No ano seguinte, assume a direção da empresa 

possuindo metade das ações e, em 1976, detém 67% do capital. A partir daí a companhia não 

parou de crescer: chegada do Fokker -27, mais tarde do Fokker- 100, aumento de voos 

abrangendo quase todos os Estados Brasileiros, início dos voos internacionais, acordos e 

parcerias com companhias nacionais e internacionais para ampliar a cobertura no mercado, 

parcelamento de passagens aéreas e criação do programa de fidelidade “Multiplus” foram 

algumas das ações que contribuíram para a empresa se tornar a maior companhia aérea do 

Brasil. 
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Em 05 de maio de 2016, o processo de fusão com a companhia chilena LAN foi 

finalizado e a empresa passou a ser chamada LATAM Airlines Brasil. 

Para preservar a história da companhia e os fortes laços entre a antiga TAM (agora 

LATAM) e a cidade de Marília, a Prefeitura, através da Secretaria de Trabalho, Turismo e 

Desenvolvimento Econômico, desenvolveu o projeto “Memorial da TAM”, como veremos no 

capítulo sobre o Plano de Ação. 

 

4.1.6. TRANSPORTE FLUVIAL 

 

Marília não possui porto. 

A distância do porto de Santos é, em média, de 540 Km. 

 

4.2. SAÚDE 

 

No tocante à área da saúde, podemos afirmar, como veremos a seguir, que a estrutura 

do Município é elogiável. Seria, contudo, leviano não reconhecermos as dificuldades por que 

passam as camadas mais humildes da população, o que é regra no país, e Marília não seria 

exceção. 

Grandes esforços têm sido feitos ao longo dos anos, objetivando minimizar a situação. 

A Secretaria Municipal da Saúde procura concatenar os diversos órgãos a ela ligados, 

objetivando os melhores resultados para a população com campanhas preventivas e outras de 

interesse da comunidade. 

A queda na taxa de mortalidade, o aumento do índice de envelhecimento e o IDHM 

alto, entre outras variáveis, conforme dados já aqui apresentados, são reflexos do sistema de 

saúde do Município, com seus programas que buscam a melhoria da qualidade de vida dos 

cidadãos. 

E os esforços continuam. Prova disso ocorreu recentemente no ano em curso (2017). 

Comitiva de Marília, integrada pelo prefeito, presidente da Câmara, secretária da Saúde, reitor 
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da Unimar (Associação de Ensino de Marília) e outras figuras representativas da comunidade 

mariliense foi recebida em Brasília pelo ministro e pelo secretário nacional da Saúde. 

Bons frutos foram e serão colhidos desse encontro, como a conquista de mais seis 

médicos para atenderem a população, já acordada entre as partes. 

Essa iniciativa atesta que as autoridades do executivo e do legislativo, assim como 

representantes de expressão na sociedade, estão bastante interessados, preocupados e 

empenhados no avanço da área da saúde, a fim de minorar dificuldades detectadas. 

A Secretaria de Estado da Saúde totaliza dezessete divisões regionais da saúde em 645 

municípios. Marília é sede da DRS IX, que se localiza à rua Quinze de Novembro, 1151. É 

integrada pelos seguintes municípios: Adamantina, Álvaro de Carvalho, Alvilândia, Arco Íris, 

Assis, Bastos, Bernardino de Campos, Borá, Campos Novos Paulista, Cândido Mota, Canitar, 

Chavantes, Cruzália, Echaporã, Espírito Santo do Turvo, Fernão, Flórida Paulista, Florínia, 

Gália, Garça, Guaimbê, Guarantã, Herculândia, Iacri, Ibirarema, Inúbia Paulista, Ipaussu, 

Júlio Mesquita, Lucélia, Lupércio, Lutécia, Maracaí, Mariápolis, Marília, Ocauçu, Óleo, 

Oriente, Oscar Bressane, Osvaldo Cruz, Ourinhos, Pacaembu, Palmital, Paraguaçu Paulista, 

Parapuã, Pedrinhas Paulista, Platina, Pompéia, Pracinha, Queiroz, Quintana, Ribeirão do Sul, 

Rinópolis, Sagres, Salmourão, Salto Grande, Santa Cruz do Rio Pardo, São Pedro do Turvo, 

Tarumã, Timburi, Tupã, Ubirajara e Vera Cruz. 

No Município, os estabelecimentos relacionados à saúde são: 

- Hospitais: 

Irmandade da Santa Casa de Marília 

Hospital Espírita de Marília 

Hospital Beneficente ABHU- Associação Beneficente Hospital Universitário 

Maternidade Gota de Leite 

Complexo FAMEMA   

- Hospital das Clínicas 

- Hospital Materno Infantil 

- Hospital São Francisco 
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Hospital Veterinário UNIMAR 

 

- Laboratórios: 

12 Laboratórios de análises clínicas 

02 Laboratórios de Anatomia Patológica 

 

- Postos de Saúde, etc.: 

37 unidades Estratégia Saúde da Família (PSF) 

12 unidades Básicas de Saúde (UBS) 

01 Policlínica municipal 

01 Unidade Pronto Atendimento municipal (UPA) (aberto todos os dias 24 horas) 

01 Pronto Atendimento municipal (PA) (aberto todos os dias 24 horas) 

01 Pronto Atendimento UNIMED (PA) 

01 Pronto Socorro Santa Casa (aberto todos os dias 24 horas) 

01 Pronto Socorro ABHU- Associação Beneficente Hospital Universitário (aberto 

todos os dias 24 horas) 

01 Pronto Socorro Hospital das Clínicas (aberto todos os dias 24 horas) 

 

- Clínicas Médicas: 

700 clínicas médicas de diversas especialidades 

300 consultórios odontológicos 

80 clínicas veterinárias 

 

- Serviços diferenciados: 
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03 CAPS (infantil, adulto, álcool-drogas) 

01 Banco de Leite 

01 Centro Atendimento Obesidade Infantil (CAOIM) 

01 Clínica de Fisioterapia municipal 

01 Centro Especialidades Odontológicas (CEO) 

01 Centro Referência Saúde do Trabalhador (CEREST) 

01 Serviço Atendimento Móvel Urgência (SAMU) 

01 Unidade Resgate Corpo de Bombeiros 

01 Serviço Remoção Pacientes (privado) 

03 Serviços de Imunização (privado) 

01 Serviço Atendimento Especializado (DST-Aids) 

01 Banco de Ossos 

01 Banco de Sangue (Hemocentro) 

01 Serviço Terapia Renal Substitutiva 

04 Serviços Imagem para Diagnóstico Médico (privado) 

 

- 17 Farmácias 

- 94 Drogarias 

De acordo com dados da Fundação Seade,em 2016, o número de leitos 

disponibilizados pelo SUS- Sistema Único de Saúde (coeficiente por mil habitantes) eram: 

Marília: 3,14 

Região de Governo: 3,20 

Estado: 1,28 

Notamos que a oferta de leitos em Marília está bem acima do índice do Estado. 
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Como se depreende do gráfico abaixo, há equilíbrio entre os estabelecimentos públicos 

municipais e privados, segundo dados do IBGE, em pesquisa realizada em 2009: 

Gráfico 25:Números de estabelecimentos públicos de saúde existentes no Município de Marília, ano de 

2009 

 

Fonte: site IBGE: www.ibge.gov.br-acesso 17/03/2017 

 

São, no total, 59 estabelecimentos privados, 54 públicos municipais, 2 públicos 

estaduais e nenhum estabelecimento público federal. 

O Município promove inúmeras campanhas, tais como: “Movimento Contra o Aedes 

Aegypt”, “Sorria Marília” (saúde bucal), “Campanha de vacinação contra a gripe”. 

Quanto ao aspecto do turismo na cidade, podemos afirmar que a estrutura existente 

atende o turista em caso de emergência: ele pode ser atendido no Hospital das Clínicas, 

localizado na avenida Aziz Atala, s/n- Fragata-, na Unidade Pronto Atendimento Municipal 

(UPA), situada na rua João Caliman, 104-160- Parque das Nações-, ou no Pronto 

Atendimento Municipal (PA), localizado na rua Antônio Pereira da Silva, 288- Hípica 

Paulista.Os três atendem pelo SUS e abrem todos os dias, 24 horas. 

A Santa Casa e o Hospital Beneficente ABHU atendem diversos convênios e o SUS 

por encaminhamento. 

Todos esses dados colocam Marília na 403ª posição no ranking nacional e na 71ª 

posição no ranking estadual, de acordo com pesquisa do Índice FIRJAN de Desenvolvimento 
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Municipal realizada em 2013 (acesso 20/03/2017). Com índice de 0.9071, no aspecto saúde, a 

cidade apresenta “alto desenvolvimento” (quando superior a 0,80 pontos). 

No gráfico abaixo, que compara a evolução anual do setor, observamos que desde 

2005 o Município apresenta “alto desenvolvimento”, com sensível evolução ao longo dos 

anos: 

Gráfico 26:Evolução do setor de saúde do Município de Marília entre os anos de 2005 e 2013 

 

Fonte: site FIRJAN, acesso em 20/03/2017-www.firjan.com.br 

 

Esses significantes números apresentados pelo setor da saúde de Marília propicia o 

“Turismo de Saúde” já que a cidade recebe muitos visitantes da região que procuram uma das 

700 clínicas médicas existentes ou um dos diversos hospitais e demais estabelecimentos. Nos 

aprofundaremos neste assunto em tópicos seguintes. 

5. EDUCAÇÃO 

 

A Educação se desenvolveu em Marília apoiada no Plano Municipal de Educação, 

elaborado em 2015, em cumprimento à Lei Federal n° 13.005, de 25 de junho de 2014, que se 

rege pelos princípios da democracia e da autonomia, buscando atingir o que preconiza a 

Constituição da República. Surgiu de uma mobilização coletiva e democrática garantindo 

legitimidade ao documento, que apresenta a marca da população mariliense. 
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Devemos esclarecer que, periodicamente, o Plano é avaliado, visando à correção de 

deficiências e distorções. 

Marília retomou a liderança na área da Educação na região. A cidade recebeu o 

encontro 2017 da União dos Dirigentes Municipais da Educação (UNDIME/SP), reunindo os 

pólos Marília, Assis, Lins, Ourinhos e Tupã. Aproximadamente 60 gestores da área 

educacional participaram. O encontro foi aberto pelo prefeito Daniel Alonso, o secretário 

municipal Beto Cavallari e o atual representante regional da entidade, Luiz Miguel Martins 

Garcia. 

Marília apresenta um sistema educacional de destaque e se tornou um pólo 

universitário do interior paulista, conforme veremos a seguir. 

Segundo o IBGE, no ano de 2010, a taxa de analfabetismo da população de 15 anos e 

mais, em porcentagem, era 4,06-menor se comparado à Região de Governo: 5,39 e ao Estado: 

4,33. Ainda segundo a pesquisa realizada em 2010, 69,93% da população de 18 a 24 anos 

possuía pelo menos o ensino médio completo, enquanto o Estado apresentava 57,89%. 

 

5.1. EDUCAÇÃO BÁSICA 

 

A educação básica é o primeiro nível do ensino escolar no país e compreende três 

etapas: a Educação Infantil (zero a cinco anos), o Ensino Fundamental (seis a quatorze anos) e 

o Ensino Médio (quinze a dezessete anos). 

 

5.1.1. ENSINO INFANTIL 

 

Atualmente, a rede municipal de educação infantil é composta por 35 EMEIs (Escola 

Municipal de Educação Infantil), 02 EMEFEIs (Escola Municipal de Educação Fundamental 

e Educação Infantil) e 02 EPFEIs (Escola Privada Filantrópica de Educação Infantil), 

atendendo 9.370 alunos matriculados, com 13.098 atendimentos considerando a criança que 

frequenta em dois períodos. A cidade conta, ainda, com cerca de 12 escolas particulares de 

ensino infantil. 
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O diferencial da educação infantil em Marília é a aplicação de mais do que os 25% dos 

recursos previstos no orçamento municipal, chegando a quase 30% o dispêndio com a 

manutenção dessa estrutura educacional. 

A cidade é uma das únicas do país a fornecer uniforme de verão e de inverno para seus 

alunos. A merenda é outro ponto forte da rede, com fornecimento de alimentos orgânicos 

adquiridos diretamente de produtores rurais da região em sua quase totalidade, sem uso de 

agrotóxicos. 

Nos anos de 2013 e 2014, a Secretaria de Educação do Município quebrou paradigmas 

e trouxe inovações qualitativas, como abaixo descrevemos. 

A criação da Central de Vagas, em 2013, conferiu transparência total para garantir a 

democratização do acesso ao ensino infantil. Hoje, a cidade já se antecipou à meta 

preconizada no Plano Nacional de Educação para 2016, atendendo todas as crianças na faixa 

etária de 4 a 5 anos de idade e mais de 50% de crianças de 0 a 3 anos de idade. 

 

5.1.2. ENSINO FUNDAMENTAL 

 

A oferta dos anos iniciais, que abrange o período do 1° ao 5° ano cabe, com 

prioridade, ao Município. A rede municipal de Marília não atende a 100% da demanda, 

dividindo com o Estado e escolas particulares o atendimento. 

O ensino fundamental em Marília foi instituído em 23/10/1997 com a Lei n° 4.336. O 

artigo 199 da Lei Ordinária do Município garante a oferta do ensino fundamental, obrigatório 

e gratuito, e o Parecer 249/98 da Comissão Especial do Conselho Estadual da Educação, 

publicado em 30/05/1998 no Diário Oficial do Estado, reconheceu o Sistema Municipal de 

Ensino de Marília. 

Segundo a L.D.B (Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional), Lei n° 9.394/96, 

ao Município será “permitida a atuação em outros níveis de ensino somente quando estiverem 

atendidas plenamente as necessidades de sua área de competência e com recursos acima dos 

percentuais mínimos vinculados pela Constituição Federal à manutenção e desenvolvimento 

do ensino”. Dessa forma, o atendimento fundamental anos finais ( 6° a 9° ano) é realizado em 

sua totalidade pelas redes estadual e particular. 
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As escolas municipais de ensino fundamental em Marília, além de oferecerem 

estrutura com laboratório e aulas de informática em todas as unidades, no ano de 2014 

iniciaram aulas de inglês para alunos do 5° ano, e em 2015 estenderam para todos os anos 

aulas de língua inglesa com professores capacitados. 

Dados obtidos junto à Diretoria de Ensino de Marília, à Secretaria Municipal da 

Educação e às escolas particulares mostram o total de 45 escolas atendendo do 1° ao 5° ano, 

assim distribuídas: 19 municipais, 12 estaduais e 14 particulares. 

Como esclarecemos e justificamos em linhas acima, a rede municipal de Marília não 

oferece o ensino fundamental dos anos finais ( 6° ao 9° ano). 

Quarenta escolas atendem essa clientela, sendo vinte e sete estaduais e treze 

particulares. 

No total (1° ao 9° ano), o IBGE registrou, em censo de 2015, 24.605 matrículas no 

ensino fundamental, somando todas as escolas: municipais, estaduais e particulares. 

 

5.1.3. ENSINO MÉDIO 

 

É a etapa em que se concretizam as ideias do pleno exercício da cidadania e o 

embasamento para exercer atividades produtivas, bem como para dar prosseguimento aos 

estudos, alcançando níveis mais elevados de educação visando ao pleno desenvolvimento 

pessoal. 

De acordo com a Constituição Federal e a Lei de Diretrizes e Bases da Educação 

Nacional- LDB, a oferta de ensino médio é de responsabilidade do governo do Estado. 

Essa atribuição em Marília é desenvolvida por trinta estabelecimentos de ensino, 

sendo vinte estaduais e dez particulares. 

Segundo o IBGE, em 2015, foram registradas 9.976 matrículas no ensino médio, 

sendo 7.302em escolas estaduais e 2.674 em escolas particulares. 

 

5.2. ENSINO ESPECIAL 
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O artigo 208 de nossa Constituição, modificado pela Emenda Constitucional n° 

59/2009, prescreve, entre outras garantias, que “o dever do Estado com a educação será 

efetivado mediante a garantia de atendimento educacional especializado aos portadores de 

deficiência, preferencialmente na rede regular de ensino”, sinalizando para a implementação 

da educação inclusiva no nosso país. 

O Decreto Legislativo n° 186, em seu artigo 24, garante às pessoas com deficiência o 

acesso ao ensino fundamental inclusivo, de qualidade e gratuito, em igualdade de condições 

com as demais pessoas na comunidade em que vivem. 

Seguem informações diagnósticas que envolvem os alunos atendidos pela rede 

estadual de ensino e pela rede municipal. 

Rede Estadual 

Tabela 35:Número de alunos com deficiência atendidos pela rede estadual de ensino no Município de 

Marília, ano de 2014 

Unidade Escolar Alunos com apoio Alunos sem apoio Total 

EE Abel Augusto Fragata 1 2 3 

EE Prof. Amaury Pacheco 0 0 0 

EE Profª. Amélia Lopes Anders 4 5 9 

EE Prof. Amilcare Mattei 0 2 2 

EE Antonio Augusto Netto 4 4 8 

EE Prof. Antonio de Baptista 17 5 22 

EE Prof. Antonio G.de Oliveira 2 3 5 

EE Prof. AntonioReginato 3 6 9 

EE Bairro Nova Marília 1 3 4 

EE Prog. Baltazar de G. Moreira 33 8 41 

EE Prof. Benito Martinelli 2 2 4 

EE Bento de Abreu S. Vidal 9 1 10 
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EE Profª. Carlota de N. Rocha 19 1 20 

EE Prof. Edson Vianei Alves 0 1 1 

EE Gabriel Monteiro da Silva 0 6 6 

EE Prof. Geraldo Zancopé 29 1 30 

EE Jardim Alcir Raineri 18 2 20 

EE Jardim Santa Antonieta 2 2 4 

EE Pe.JoãoW.Rothermund 4 5 9 

EE José Alfredo de Almeida 4 3 7 

EE José Augusto Bartholo 1 1 2 

EE Dr. Lourenço de A. Senne 12 1 13 

EE Profª.Maria Cecilia F. Freitas 4 1 5 

EE Maria Izabel Sampaio Vidal 4 6 10 

Unidade Escolar Alunos com apoio Alunos sem apoio Total 

EE Profª. Maria Stella C. Cesar 6 1 7 

EE Monsenhor Bicudo 21 9 30 

EE Nasib Cury 0 2 2 

EE Prof. Nelson Cabrini 3 2 5 

EE Profª. Neuza Maria M. Feijão 0 2 2 

EE Profª. Oracina C. M. Rodine 2 0 2 

EE Profª. Reiko U. Tsunokawa 22 2 24 

EE Profª. Ruth Mamede Godoy 8 0 8 

EE Ver. Sebastião Mônaco 2 7 9 

EE Profª. Sylvia R. de Carvalho 10 14 24 

EE Dr.Waldemar M. da R. Barros 0 10 10 

EE Profª. Wanda H.T. Nogueira 1 4 5 
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CEEJA Profª.SebastianaU.Pessine 4 16 20 

Total Geral 252 140 392 

Fonte: Plano Municipal de Educação, concluído em junho de 2015- dados retirados da PRODESP: 

16/03/2015 

 

Rede Municipal 

Tabela 36:Número de alunos com deficiência atendidos pela rede municipal de ensino no Município de 

Marília, ano de 2014 

Unidade Escolar MD DV DA DF SD DI TEA SA SR TDI AH TOTAL 

EMEIs 4 1 1 29 14 5 9 0 1 1 0 65 

EMEFEIs 1 0 1 4 2 0 1 1 0 1 0 11 

EMEFs 11 6 20 32 11 50 21 1 0 0 0 152 

Total 16 7 22 65 27 55 31 2 1 2 0 228 

Fonte: Plano Municipal de Educação, concluído em junho de 2015- dados retirados da PRODESP: 

16/03/2015 

 

Legenda: Siglas dos nomes das deficiências 

MD: Múltiplas Deficiências 

DV: Deficiência Visual 

DA: Deficiência Auditiva 

DF: Deficiência Física 

SD: Síndrome de Down 

DI: Deficiência Intelectual 

TEA: Transtorno do Espectro Autista 

SA: Síndrome de Asperger 

SR: Síndrome de Rett 

TDI: Transtorno Desintegrativo da Infância 
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AH: Altas Habilidades 

 

5.3. EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS 

 

A LDB n° 9.394/96 colocou a educação de jovens e adultos como uma modalidade de 

educação básica nas suas etapas fundamental e média, destinada àqueles que não tiveram 

acesso (na idade própria) ou que não deram continuidade aos estudos, assumindo claramente 

uma nova concepção a partir de ideias de reparação e equidade. Seus princípios possibilitam 

ainda aos sistemas oferecer alternativas diferenciadas e adequadas às condições dessa 

clientela, incluindo a valorização da experiência extraescolar e o vínculo entre a educação 

escolar, o trabalho e as práticas sociais. 

Na tabela abaixo, podemos observar o número estimado de pessoas, na cidade de 

Marília, com 15 anos ou mais que não sabem ler e escrever: 

Tabela 37:Número de pessoas de 15 anos ou mais que não sabem ler e escrever no Município de 

Marília, ano de 2014 

 

Grupo de idade 15a 24 anos 25 a 39 anos 40 a 59 anos 60 anos ou mais Total 

Quantidade 227 553 1.651 4.629 7.060 

Fonte: Plano Municipal de Educação, concluído em junho de 2015 

 

A rede municipal vem oferecendo à população a educação de jovens e adultos nas 

séries iniciais do ensino fundamental na modalidade presencial. Conforme diagnóstico do 

índice de alfabetização, grande parte da população não alfabetizada encontra-se na faixa etária 

acima dos 60 anos. 

Cinco escolas municipais ofereceram o EJA (Educação de Jovens e Adultos) nas séries 

iniciais do ensino fundamental em 2015. 

A rede estadual, por sua vez, vem oferecendo a modalidade semipresencial para as 

séries finais do ensino fundamental (ciclo II) e ensino médio no Centro de Educação de 

Jovens e Adultos Profª Sebastiana UlianPessine. Chama a atenção o grande número de 
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matrículas no ensino médio, em comparação ao de outros níveis de ensino, indicando um 

público que, por algum motivo, interrompeu seus estudos, sendo, em sua maioria, alunos 

alfabetizados que demonstram o interesse em retomar sua vida escolar e concluir essa etapa 

de estudos, facilitando-lhes participação no mercado de trabalho e na retomada de projetos de 

vida. 

Apesar de comumente encontrarmos o perfil de trabalhador no público que frequenta a 

EJA, o município de Marília não vem oferecendo a educação profissional, seguindo a 

tendência do Estado de São Paulo que tem pouquíssimos cursos de educação 

profissionalizante e/ou técnico profissionalizante em conjunto com a EJA. 

 

5.4. ENSINO PROFISSIONALIZANTE 

 

A Constituição Brasileira e a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (Lei 

Federal n° 9.394/96), em sintonia com as preocupações contemporâneas, situam a educação 

profissional na confluência de dois direitos fundamentais do cidadão: direito à educação e ao 

trabalho. Entendem-na, assim, como “integrada às diferentes formas de educação, ao trabalho, 

à ciência e à tecnologia, devendo conduzir ao permanente desenvolvimento de aptidões para a 

vida produtiva”. 

Reconhece-se, assim, a importância da educação profissional como parte do sistema 

educacional, preocupando-se em vincular essa modalidade de ensino às mudanças do mundo 

do trabalho, articulando-a com o mercado de trabalho. 

Os cursos superiores de tecnologia são oferecidos no Estado pelo Centro Estadual de 

Educação Tecnológica “Paula Souza”, pelo SENAI, pelo SENAC, pelas instituições de ensino 

superior do sistema estadual de ensino, pelo CEFET/SP e pelas instituições privadas ligadas 

ao sistema federal de ensino. 

Dentre as modalidades de ensino profissionalizante no município de Marília destacam-

se dois programas de formação técnica de nível médio: o PRONATEC e o Programa VENCE. 

O PRONATEC (Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego) tem 

como objetivo principal expandir, interiorizar e democratizar a oferta de cursos de Educação 

Profissional e Tecnológica (EPT) para a população brasileira. 
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Envolve um público amplo, de diferentes origens, características e atividades; os 

alunos beneficiários têm auxílio-alimentação, transporte e todos os materiais necessários para 

o desenvolvimento do curso. 

No programa VENCE, a escola tem um papel fundamental na integração do jovem à 

vida social e produtiva do país. O programa, na modalidade de ensino médio concomitante à 

educação profissional técnica de nível médio, possibilita aos estudantes do ensino médio e da 

EJA (educação de jovens e adultos) das escolas estaduais obter, também, formação e 

certificado de um curso técnico. O objetivo é ampliar as condições para que os jovens 

desenvolvam plenamente suas capacidades e seus potenciais e, assim, possam trabalhar e 

contribuir para a melhoria da qualidade de vida de suas famílias e comunidades. 

Diagnóstico: 

Cursos Técnicos no Município: 

-ETEC Antônio Devisate 

-Modalidade: Ensino Técnico Médio Integrado 

Ensino Médio Integrado: 

-Técnico em Administração 

Programa VENCE: 

-Técnico em Informática 

-Informática para Internet 

-Técnico em Marketing 

Modalidade: Ensino Técnico Médio Subsequente 

Ensino Médio Técnico Subsequente 

-Técnico em Informática para internet 

-Técnico em Logística 

-Técnico em Serviços Jurídicos 

-Técnico em Informática 
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-Técnico em Secretariado 

-Técnico em Administração 

-Técnico em Contabilidade 

-Técnico em Enfermagem 

-Técnico em Segurança do Trabalho 

Instituto Ana Nery 

Modalidade: Ensino Técnico Médio Subsequente 

Cursos 

-Técnico em Radiologia 

-Técnico em Reabilitação de dependentes químicos 

-Técnico em Enfermagem 

SENAI 

Modalidade: Ensino Técnico Médio Subsequente 

Cursos 

-Técnico em Eletroeletrônica 

-Técnico em Alimentos 

Modalidade: Ensino Técnico Médio Subsequente 

Cursos 

-Técnico em Radiologia 

-Técnico em Prótese Dentária 

-Técnico em Enfermagem 

-Técnico em Administração 

-Técnico em Veterinária 

SEST/SENAT 
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Modalidade: Ensino Técnico Médio Subsequente 

Cursos 

-Técnico em Eletroeletrônica 

-Técnico em Transporte Rodoviário de Passageiro 

-Técnico em Logística 

Colégio Impacto 

Modalidade: Ensino Técnico Médio Subsequente 

Cursos 

-Técnico em Química 

-Técnico em Automação Industrial 

-Técnico em Secretariado 

SENAC 

Modalidade: Ensino Técnico Médio 

-Técnico em Administração 

-Técnico em Comércio 

-Técnico em Logística 

-Técnico em Recursos Humanos 

-Técnico em Segurança do Trabalho 

-Técnico em Podologia 

 

5.5. ENSINO SUPERIOR 

 

A educação superior brasileira, de acordo com o artigo 43 da Lei de Diretrizes e Bases 

da Educação (BRASIL, 1996), tem por finalidades: estimular a criação cultural e o 

desenvolvimento do espírito científico e do pensamento reflexivo; formar diplomados nas 
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diferentes áreas de conhecimento, aptos para a inserção em setores profissionais e para a 

participação no desenvolvimento da sociedade brasileira, e colaborar na sua formação 

contínua; incentivar o trabalho de pesquisa e investigação científica, visando ao 

desenvolvimento da ciência e da tecnologia e da criação e difusão da cultura, e, desse modo, 

desenvolver o entendimento do homem e do meio em que vive; promover a divulgação de 

conhecimentos culturais, científicos e técnicos que constituem patrimônio da humanidade e 

comunicar o saber através do ensino, de publicações ou de outras formas de comunicação; 

suscitar o desejo permanente de aperfeiçoamento cultural e profissional e possibilitar a 

correspondente concretização, integrando os conhecimentos que vão sendo adquiridos numa 

estrutura intelectual sistematizadora do conhecimento de cada geração; estimular o 

conhecimento dos problemas do mundo presente, em particular os nacionais e regionais, 

prestar serviços especializados à comunidade e estabelecer com esta uma relação de 

reciprocidade; e, finalmente, promover a extensão, aberta à participação da população, 

visando à difusão das conquistas e benefícios resultantes da criação cultural e da pesquisa 

científica e tecnológica geradas na instituição. 

Segundo dados do Ministério da Educação (disponíveis em: emec.mec.gov.br), o 

município de Marília tem 18 (dezoito) instituições de ensino superior credenciadas. Dentre 

elas, três são públicas estaduais, sete são privadas sem fins lucrativos e oito são privadas com 

fins lucrativos. 

Das 18 instituições, nove oferecem, em Marília,somente educação a distância e estão 

cadastradas em vários municípios (Unicesumar, Uninter, Uniplan, Fael, Uniderp, Ulbra, 

Unopar, Unip e Unp). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabela 38:Instituições de ensino superior existentes no Município de Marília 
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INSTITUIÇÕES CATEGORIA 

ADMINISTRATIVA 

EDUCAÇÃO A 

DISTÂNCIA 

Centro Universitário Eurípedes de Marília- 

UNIVEM 

Privada sem fins lucrativos  

Associação de Ensino de Marília- Unimar Privada com fins lucrativos  

Faculdade Católica Paulista- FACAP Privada sem fins lucrativos  

Faculdade de Ensino Superior do Interior 

Paulista- FAIP 

Privada com fins lucrativos  

Faculdade de Marília- FAMAR (Grupo 

Educacional Uniesp) 

Privada sem fins lucrativos  

Faculdade de Medicina de Marília- FAMEMA Pública estadual  

Faculdade de Tecnologia Estudante Rafael 

Almeida Camarinha- FATEC 

Pública estadual  

Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita 

Filho- UNESP 

Pública estadual  

Faculdade João Paulo II- FAJOPA Privada sem fins lucrativos  

Universidade Anhanguera- UNIDERP Privada com fins lucrativos EAD 

Centro Universitário de Maringá- 

UNICESUMAR 

Privada com fins lucrativos EAD 

Faculdade Educacional da Lapa-FAEL Privada com fins lucrativos EAD 

Universidade Luterana do Brasil- ULBRA Privada sem fins lucrativos EAD 

Universidade Pitágoras- UNOPAR Privada com fins lucrativos EAD 

Universidade Paulista- UNIP Privada sem fins lucrativos EAD 

Centro Universitário Planalto do Distrito Federal- 

UNIPLAN 

Privada sem fins lucrativos EAD 

Centro Universitário Internacional- UNINTER Privada com fins lucrativos EAD 

INSTITUIÇÕES CATEGORIA 

ADMINISTRATIVA 

EDUCAÇÃO A 

DISTÂNCIA 
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Universidade Potiguar- UNP Privada com fins lucrativos EAD 

Fonte: Elaborado pelos autores, 2017 

 

Além dessas, o Município conta, ainda, com uma unidade da Fundação Getúlio Vargas 

e não poderíamos deixar de registrar a FAEF- Faculdade de Agronomia e Engenharia 

Florestal-, que se localizano município de Garça, a 30 Km de Marília. 

Com base no Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior (SINAES), as 

instituições, a cada ano, recebem um Índice Geral de Cursos ( IGC) ao serem avaliadas “in 

loco” e recebem um Conceito Institucional (CI). Os cursos já reconhecidos recebem, a cada 

três anos, um Conceito Preliminar de Curso (CPC), e os alunos concluintes da graduação, a 

cada três anos, realizam um exame denominado ENADE, que também gera um conceito para 

a turma. Ressaltamos que as notas atribuídas às instituições e aos cursos vão de 1 a 5. 

De acordo com informações do Ministério da Educaçãoe, quando necessário, de 

informações dos seus próprios sites, as instituições de ensino superior presenciais do 

município de Marília apresentam-se da seguinte maneira: 

Unimar- Associação de Ensino de Marília 

Cursos de graduação: Administração, Análise e Desenvolvimento de Sistemas, Arquitetura e 

Urbanismo, Biomedicina, Ciências Contábeis, Direito, Educação Física (Bacharelado), Enfermagem, 

Engenharia Agronômica, Engenharia Civil, Engenharia de Produção Mecânica, Engenharia Elétrica, 

Farmácia, Fisioterapia, Gestão de Recursos Humanos, Manutenção Industrial, Medicina, Medicina 

Veterinária, Nutrição, Odontologia, Pedagogia, Psicologia, Publicidade e Propaganda. 

Pós-Graduação / Lato Sensu: Atividade Física e Saúde: Treinamento e prescrição para grupos 

especiais , Diagnóstico por Imagem, Docência no Ensino Superior, Educação Especial e Inclusiva , 

Engenharia de Segurança do Trabalho, Enfermagem do Trabalho, Enfermagem em Terapia Intensiva Adulto, 

Estética Avançada, Farmácia Clínica e Atenção Farmacêutica, Fisioterapia DermatoFuncional, Fisiologia do 

Exercício: preparação e sistematização do exercício personalizado, Fitoterapia Clínica , Geriatria, Gestão em 

Saúde Pública, Gestão em Prestação de Serviços , Gestão Estratégica de Negócios, Gestão de Unidades de 

Alimentação e Nutrição (UAN) e da Alimentação Escolar (AE), Implantodontia ,Infraestrutura de Redes de 

Computadores, Medicina do Trabalho, Medicina de Tráfego , MBA em Engenharia de Manutenção, MBA 

em Gestão de Processos Industriais , MBA em Marketing , Novo Código de Processo Civil, Nutrição 

Esportiva, Nutrição Clínica e Estética, Ortodontia, Psicologia de Trânsito. 

http://www.unimar.br/cursos/graduacao/administracao/
http://www.unimar.br/cursos/graduacao/sistemas/
http://www.unimar.br/cursos/graduacao/arquitetura/
http://www.unimar.br/cursos/graduacao/arquitetura/
http://www.unimar.br/cursos/graduacao/biomedicina/
http://www.unimar.br/cursos/graduacao/contabeis/
http://www.unimar.br/cursos/graduacao/direito/
http://www.unimar.br/cursos/graduacao/fisica/
http://www.unimar.br/cursos/graduacao/enfermagem/
http://www.unimar.br/cursos/graduacao/agronomia/
http://www.unimar.br/cursos/graduacao/civil/
http://www.unimar.br/cursos/graduacao/mecanica/
http://www.unimar.br/cursos/graduacao/eletrica/
http://www.unimar.br/cursos/graduacao/farmacia/
http://www.unimar.br/cursos/graduacao/fisioterapia/
http://www.unimar.br/cursos/graduacao/rh/
http://www.unimar.br/cursos/graduacao/industrial/
http://www.unimar.br/cursos/graduacao/medicina/
http://www.unimar.br/cursos/graduacao/veterinaria/
http://www.unimar.br/cursos/graduacao/veterinaria/
http://www.unimar.br/cursos/graduacao/nutricao/
http://www.unimar.br/cursos/graduacao/odontologia/
http://www.unimar.br/cursos/graduacao/pedagogia/
http://www.unimar.br/cursos/graduacao/psicologia/
http://www.unimar.br/cursos/graduacao/publicidade/
http://www.unimar.br/cursos/posgraduacao/latosensu/Atividade_Fisica_Saude.pdf
http://www.unimar.br/cursos/posgraduacao/latosensu/Atividade_Fisica_Saude.pdf
http://www.unimar.br/cursos/posgraduacao/latosensu/diagnostico_por_imagem.pdf
http://www.unimar.br/cursos/posgraduacao/latosensu/Docencia_Ensino_Superior.pdf
http://www.unimar.br/cursos/posgraduacao/latosensu/
http://www.unimar.br/cursos/posgraduacao/latosensu/Engenharia_Seguranca_Trabalho.pdf
http://www.unimar.br/cursos/posgraduacao/latosensu/Enfermagem_Trabalho.pdf
http://www.unimar.br/cursos/posgraduacao/latosensu/Enfermagem_Terapia_Intensiva.pdf
http://www.unimar.br/cursos/posgraduacao/latosensu/Estetica_Avancada.pdf
http://www.unimar.br/cursos/posgraduacao/latosensu/Farmacia_Clinica.pdf
http://www.unimar.br/cursos/posgraduacao/latosensu/Fisioterapia_Dermato_Funcional.pdf
http://www.unimar.br/cursos/posgraduacao/latosensu/Fisiologia_Exercicio.pdf
http://www.unimar.br/cursos/posgraduacao/latosensu/Fisiologia_Exercicio.pdf
http://www.unimar.br/cursos/posgraduacao/latosensu/Fitoterapia_Clinica.pdf
http://www.unimar.br/cursos/posgraduacao/latosensu/geriatria.pdf
http://www.unimar.br/cursos/posgraduacao/latosensu/Gestao_Saude_Publica.pdf
http://www.unimar.br/cursos/posgraduacao/latosensu/Gestao_Saude_Publica.pdf
http://www.unimar.br/cursos/posgraduacao/latosensu/Gestao_Prestacao_Servicos.pdf
http://www.unimar.br/cursos/posgraduacao/latosensu/Gestao_Estrategica_Negocios.pdf
http://www.unimar.br/cursos/posgraduacao/latosensu/Gestao_UAN_AE.pdf
http://www.unimar.br/cursos/posgraduacao/latosensu/Gestao_UAN_AE.pdf
http://www.unimar.br/cursos/posgraduacao/latosensu/Infraestrutura_Redes_Computadores.pdf
http://www.unimar.br/cursos/posgraduacao/latosensu/Infraestrutura_Redes_Computadores.pdf
http://www.unimar.br/cursos/posgraduacao/latosensu/Medicina_Trabalho.pdf
http://www.unimar.br/cursos/posgraduacao/latosensu/medicina_trafego.pdf
http://www.unimar.br/cursos/posgraduacao/latosensu/MBA_Engenharia_Manutencao.pdf
http://www.unimar.br/cursos/posgraduacao/latosensu/MBA_Gestao_Processos_Industriais.pdf
http://www.unimar.br/cursos/posgraduacao/latosensu/MBA_Gestao_Processos_Industriais.pdf
http://www.unimar.br/cursos/posgraduacao/latosensu/MBA_Marketing.pdf
http://www.unimar.br/cursos/posgraduacao/latosensu/Novo_Codigo_Processo_Civil.pdf
http://www.unimar.br/cursos/posgraduacao/latosensu/Nutricao_Esportiva.pdf
http://www.unimar.br/cursos/posgraduacao/latosensu/Nutricao_Esportiva.pdf
http://www.unimar.br/cursos/posgraduacao/latosensu/Nutricao_Clinica_Estetica.pdf
http://www.unimar.br/cursos/posgraduacao/latosensu/
http://www.unimar.br/cursos/posgraduacao/latosensu/psicologia_transito.pdf
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Pós-Graduação / Stricto Sensu: Mestrado em Direito, Doutorado em Direito. 

Extensão: Anestesiologia e Apontamentos Anatômicos, Currículo e Entrevista: O início da 

jornada, Introdução à Mediação, Conciliação e Arbitragem à Luz do Novo Código de Processo Civil, 

Metodologia da Pesquisa, Capacitação em EAD - Semipresencial. 

Unesp- Universidade Estadual Paulista “Julio de Mesquita Filho” 

Cursos de Graduação: Arquivologia, Biblioteconomia, Ciências Sociais, Filosofia, 

Pedagogia, Relações Internacionais, Fisioterapia, Fonoaudiologia, Terapia Ocupacional. 

Pós-graduação lato sensu: "Reabilitação e Tecnologia" e “Formação de Professores 

em Educação Especial e Inclusiva”. 

Mestrado: Ciência da Informação, Ciências Sociais, Educação, Filosofia, 

Fonoaudiologia e Relações Internacionais. 

Doutorado: Ciência da Informação, Ciências Sociais, Educação e Relações 

Internacionais. 

Univem- Centro Universitário Eurípides de Marília 

Cursos de graduação: Administração, Ciências da Computação, Ciências Contábeis, 

Design de Interiores, Design Gráfico, Direito, Engenharia de Produção, Gestão de Recursos 

Humanos, Processos Gerenciais e Sistemas de Informação. 

Pós graduação: MBA em Controladoria e Finanças, Especialização em 

Desenvolvimento Web e Aplicativos Móveis, MBA em Marketing e Inteligência Competitiva, 

Especialização em Qualidade , MBA em Gestão da Inovação e Empreendedorismo , MBA em 

Gestão de Recursos Humanos e Negócios, Especialização em Direito Empresarial e Gestão de 

Negócios, Especialização em Direito do Trabalho e Previdenciário, MBA em Gestão de 

Tecnologia da Informação. 

Mestrado: Direito 

FACAP-Faculdade Católica Paulista 

Cursos de Graduação: Engenharia Civil, Ciências Contábeis. 

Cursos técnicos: Construção de Edifícios, Gestão da Produção Industrial, Gestão 

Financeira, Marketing. 

http://www.unimar.br/cursos/posgraduacao/strictosensu/direito/
http://www.unimar.br/cursos/posgraduacao/strictosensu/doutoradodireito/
http://www.unimar.br/cursos/extensao/
http://www.unimar.br/cursos/extensao/
http://www.unimar.br/cursos/extensao/
http://www.unimar.br/cursos/extensao/
http://www.unimar.br/cursos/extensao/
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Pós Graduação: Marketing Estratégico, Educação Superior, Administração de 

Empresas, Gestão de Pessoas e Liderança, Gestão Financeira de Negócios. 

FAIP- Faculdade de Ensino Superior do Interior Paulista (Faculdade do Grupo FAEF) 

Curso técnico: logística 

Cursos de Graduação: Administração, Arquitetura e urbanismo, Educação física, 

Engenharia civil, Engenharia elétrica, Fisioterapia, Gastronomia, Moda, Pedagogia, 2ª 

Licenciatura em Pedagogia, Publicidade. 

Cursos de pós graduação: Alimentação Saudável, Engenharia de Segurança no 

trabalho, Formação de Profissional para o Ensino Superior, Gestão Pública de Cidades, 

“Personal Training: organização, planejamento e prescrição do treinamento”, Psicopedagogia 

institucional e clínica, Treinamento Desportivo, Violência doméstica contra crianças e 

adolescentes, Terapias Manuais. 

MBA: Branding: construção e gestão de marcas, Gestão financeira e controladoria em 

mercado, Logística Empresarial. 

FAMAR- Faculdade de Marília (Grupo Educacional Uniesp) 

Cursos de Graduação: Administração, Pedagogia. 

FAMEMA: Faculdade de Medicina de Marília 

Cursos de Graduação: Medicina e Enfermagem 

Pós Graduação: Comitê de Ética em Pesquisa/CEP, Programa de Aprimoramento 

Profissional da Secretaria de Estado da Saúde, Ações em Saúde Baseadas em Evidências, 

Especialização em Psicoterapias de Orientação Psicanalítica e Iniciação Científica. 

Mestrado : “Ensino em Saúde” e “Saúde e Envelhecimento”. 

Além de residência médica e integrada há o programa institucional de bolsas de 

iniciação científica. 

FATEC- Faculdade de Tecnologia de Marília “Estudante Rafael Almeida Camarinha” 

Cursos de Graduação: Tecnologia em Alimentos, Gestão Empresarial (EAD) 

FAJOPA- Faculdade João Paulo II 

http://www.famema.br/ensino/pos-gradu/cep.php
http://www.famema.br/ensino/pos-gradu/fundap.php
http://www.famema.br/ensino/pos-gradu/fundap.php
http://sites.google.com/site/nucleoasbe/
http://sites.google.com/site/psicoterapiasfamema/home
http://www.famema.br/ensino/iniciacao_cientifica/iniciacao_cientifica.php
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Cursos de Graduação: Filosofia, Teologia. 

 

Pós-Graduação - Lato Sensu: Pedagogia Catequética 

FGV- Fundação Getúlio Vargas 

MBA: Gerenciamento de Projetos, Gestão Empresarial, Gestão Estratégica de Pessoas 

Pós Graduação: Administração de Empresas, Direito Empresarial 

Cursos para graduandos ou recém graduados: Analista de Mídias Digitais, Analista de 

Finanças, Analista de Recursos Humanos. 

Cursos de curta duração: Matemática Financeira com HP12 C, Gestão de Pessoas com 

Desenvolvimento em Inteligência Emocional, Técnicas de Compras, Administração do 

Tempo, Excelência no Atendimento ao Cliente, Oratória - A Arte de Falar em Público, Gestão 

e Liderança de Equipes, Gerenciamento Operacional de Projetos, Inteligência e Coaching 

Estratégico, Negociação, Recrutamento e Seleção por Competência, Motivação e Gerência de 

Pessoas, Desenvolvimento Gerencial. 

 

FAEF- Faculdade de Agronomia e Engenharia Florestal 

Curso técnico: Zootecnia 

Cursos de Graduação: Tecnologia em Agroindústria, Administração, Agronomia, 

Ciências Contábeis, Direito, Enfermagem, Engenharia Florestal, Medicina Veterinária, 

Pedagogia, Psicologia. 

Pós Graduação: Aprimoramento Medicina Veterinária, Direito Civil e Processual Civil 

Contemporâneos, Multiprofissional no cenário da saúde pública, Cirurgia em pequenos 

animais, Gestão e supervisão escolar, Saúde pública veterinária, Agricultura de precisão, 

Psicologia Hospitalar, Psicologia Social e Práticas Profissionais Contemporâneas, Gestão 

sustentável e educação ambiental, Educação Especial e Inclusão Escolar, Direito Penal e 

Direito Processual Penal. 

MBA: Recursos Humanos e Negócios. 

 

http://www.centrohermes.com.br/fgv/Portugues/detCurso.php?codcurso=33
http://www.centrohermes.com.br/fgv/Portugues/detCurso.php?codcurso=49
http://www.centrohermes.com.br/fgv/Portugues/detCurso.php?codcurso=49
http://www.centrohermes.com.br/fgv/Portugues/detCurso.php?codcurso=56
http://www.centrohermes.com.br/fgv/Portugues/detCurso.php?codcurso=60
http://www.centrohermes.com.br/fgv/Portugues/detCurso.php?codcurso=60
http://www.centrohermes.com.br/fgv/Portugues/detCurso.php?codcurso=61
http://www.centrohermes.com.br/fgv/Portugues/detCurso.php?codcurso=58
http://www.centrohermes.com.br/fgv/Portugues/detCurso.php?codcurso=36
http://www.centrohermes.com.br/fgv/Portugues/detCurso.php?codcurso=36
http://www.centrohermes.com.br/fgv/Portugues/detCurso.php?codcurso=41
http://www.centrohermes.com.br/fgv/Portugues/detCurso.php?codcurso=42
http://www.centrohermes.com.br/fgv/Portugues/detCurso.php?codcurso=42
http://www.centrohermes.com.br/fgv/Portugues/detCurso.php?codcurso=57
http://www.centrohermes.com.br/fgv/Portugues/detCurso.php?codcurso=48
http://www.centrohermes.com.br/fgv/Portugues/detCurso.php?codcurso=75
http://www.centrohermes.com.br/fgv/Portugues/detCurso.php?codcurso=75
http://www.centrohermes.com.br/fgv/Portugues/detCurso.php?codcurso=76
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Conforme dados do INEP (Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais), 

no censo de 2012, o Estado de São Paulo contava com 598 Instituições de Ensino Superior, 

sendo 151 na capital e 447 distribuídas entre os municípios do interior. Dessas, seteestavam 

em Marília e, atualmente, somam-se nove, como vimos acima. 

Ainda segundo o mesmo censo, o Estado registrava 1.763.617 matrículas na Educação 

Superior, das quais 12.436 estavam registradas no Município de Marília. 

Diante dessa oferta apresentada, o Município recebe centenas de estudantes de outras 

cidades e regiões, caracterizando o Turismo de Estudos como um importante segmento que 

atrai pessoas à Marília. 

 

5.6. CAPACITAÇÃO DO PROFISSIONAL PARA O TURISMO 

 

Como pudemos notar, a cidade não oferece o curso de graduação em Turismo. Porém, 

alguns cursos ofertados pelas instituições de ensino superior de Marília podem ser 

aproveitados na área de Turismo. De 1996 a dezembro de 2007 a Unimar- Associação de 

Ensino de Marília- ofereceu o curso de Turismo e formou, no total,cerca de 350 estudantes. 

A FAEF (Faculdade de Agronomia e Engenharia Florestal), localizada em Garça, a 30 

Km de Marília, ofertou o curso de Turismo do ano de 2002 a 2012. Não obtivemos resposta 

da faculdade com relação ao número total de formandos. 

O Senac, unidade de Marília, oferece alguns cursos livres de Hotelaria e Turismo, 

como por exemplo: camareira em meios de hospedagem, excelência no atendimento hoteleiro, 

recepção de hotéis, agente de viagens, monitor ambiental, cerimonial e protocolo em eventos. 

No ano de 2016, o Senac ofereceu os seguintes cursos e respectivos número de 

matriculados: 

 

Tabela 39:Cursos oferecidos pelo Senac e seus respectivos números de matriculados durante o ano de 

2016 

BÁSICO EM ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS 16 

TÉCNICAS E PRÁTICAS DE RECREAÇÃO E CONTAÇÃO DE HISTÓRIAS 10 
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A ARTE DE FAZER FESTAS, CERIMONIAS ESPECIAIS E EVENTOS 

TEMÁTICOS 

14 

EXCELÊNCIA NO ATENDIMENTO HOTELEIRO 9 

NOÇÕES BÁSICAS DE ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS 15 

RECEPCIONISTA EM MEIOS DE HOSPEDAGEM 24 

  Fonte: Elaborado pelos autores, 2017 

 

O SinHoRes Marília ( Sindicato de Hotéis, Restaurantes, Bares e Similares de Marília) 

também promove cursos destinados ao trade turístico. Em 2016, foram oferecidos os cursos 

de “Bartender” (em parceria com a Carretas Profissionalizantes Via Rápida), “ Forno & 

Fogão” (em parceria com a Associação Paulista de Supermercados), “Prevenção de Perdas e 

Desperdícios de Alimentos” (em parceria com o SEBRAE), “Camareira” (em parceria com o 

programa Via Rápida), “Auxiliar de Cozinha” (em parceria com o programa Via Rápida) e o 

curso de “Garçom” ( em parceria com o programa Via Rápida). 

 

6. ACESSIBILIDADE 

 

Em Marília, a acessibilidade para pessoas com deficiência vem progredindo ao longo 

dos anos com o envolvimento, cada vez maior, das entidades, conselho, comissão, poder 

público e sociedade civil. Ainda há, porém, muito o que se fazer para melhorar a qualidade de 

vida dessa parcela da população e garantir a acessibilidade em todo Município, de forma 

integral,hoje encontrada em alguns pontos. O Plano Municipal de Acessibilidade para Pessoas 

com Deficiência, previsto em Lei, ainda não foi concluído e deve ser entregue ao Ministério 

Público esse ano de 2017. 

Segundo o censo do IBGE de 2010, o Brasil possui 45,6 milhões de pessoas com 

deficiência, o Estado de São Paulo, 9 milhões e Marília 15.475, assim distribuídas:visual: 

5.472, auditiva: 2.129, física: 4.941e intelectual: 2.933. 

Em maio de 2016, Marília recebeu a 7ª Caravana da inclusão, acessibilidade e 

cidadania, realizada pela Secretaria de Estado dos Direitos da Pessoa com Deficiência de São 
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Paulo, em parceria com os municípios do interior do Estado. Na ocasião, foi anunciadopelo 

prefeito de Maríliao lançamento do Cadastro-Inclusão, em cumprimento à Lei Brasileira de 

Inclusão. Esse programa consiste no mapeamento das pessoas com deficiência no Município, 

através do cadastramento de acordo com cada debilidade possibilitando ao poder público um 

retrato mais nítido que o leve a desenvolver políticas públicas específicas e direcionadas 

visando proporcionar melhor qualidade de vida aos marilienses com deficiência. 

No Plano Diretor de Marília, elaborado em 2006, também há diretrizes em relação à 

acessibilidade, como o programa de criação de espaços inclusivos de convivência e de apoio 

ao idoso e a pessoas com deficiência e com mobilidade reduzida. 

No que tange à Prefeitura, duas Secretarias trabalham diretamente no tema 

acessibilidade: a Secretaria de Planejamento Urbano e a Secretaria de Direitos Humanos. Essa 

última se divide nos seguintes tópicos: idoso, mulher, deficiente, igualdade racial e 

juventude.No que se refere às pessoas com deficiência, há a Coordenadoria de Políticas para 

Pessoas com Deficiência, com as seguintes atribuições: desenvolver ações que visem à 

garantia do pleno exercício dos direitos básicos das pessoas com deficiência (educação, saúde, 

habitação, profissionalização, trabalho, transporte, lazer e acessibilidade a todo e qualquer 

ambiente), diagnóstico de demandas e sugestão de políticas públicas relativas à temática de 

pessoas com deficiência. 

Com relação à Secretaria de Planejamento Urbano, cabe planejar e efetivar a 

acessibilidade na cidade tornando-a cada vez mais inclusiva. Vinculada à Secretaria de 

Planejamento Urbano está a Comissão Municipal de Acessibilidade. Criada em 27 de março 

de 2006, através do Decreto número 9293, tem por objetivo coordenar ações integradas nas 

diversas Secretarias da Administração Municipal visando à eliminação de barreiras 

arquitetônicas na cidade, assegurando às pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida 

acessibilidade às edificações, vias e espaços públicos, transportes, mobiliário, equipamentos 

urbanos e de comunicação, garantindo no âmbito municipal, a aplicação da legislação federal, 

estadual e municipal pertinente. 

São atribuições da Comissão Municipal de Acessibilidade: 

I- Elaborar legislação específica de acessibilidade, bem como alterar o Código de 

Obras e Edificações do Município de Marília, o Código de Posturas do Município, a Lei de 
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Zoneamento e Uso de Solo e a Lei de Parcelamento do Solo do Município, entre outras 

legislações municipais pertinentes; 

II- Conscientizar a população quanto ao cumprimento do Decreto federal n° 

5.296/2004, que regulamenta as Leis federais números 10.048/2000 (dá prioridade de 

atendimento às pessoas que especifica) e, 10.098/2000 (estabelece normas gerais e critérios 

básicos para a promoção da acessibilidade das pessoas portadoras de deficiência ou com 

mobilidade reduzida); 

III- Realizar fiscalização específica de acessibilidade; 

IV- Elaborar diretrizes para atuação junto às edificações comerciais e de serviços já 

existentes ou em fase de construção; 

V- Fornecer Laudos de Acessibilidade a prédios utilizados por órgãos públicos 

municipais, estaduais e federais; 

VI- Elaborar projetos para adequação das vias e logradouros públicos e dos prédios 

utilizados por órgãos públicos municipais, estaduais e federais; 

VII- Garantir a efetiva execução das normas técnicas de acessibilidade vigentes nos 

projetos de edificações. 

O Conselho Municipal dos Direitos das Pessoas com Deficiência de Marília é 

consultivo e deliberativo. Bastante participativo, atua em defesa dos direitos das pessoas com 

deficiência, apresentando propostas, promovendo campanhas, auxiliando na fiscalização e 

executando ações que favoreçam a inclusão. 

 

6.1. CARTÃO ESTACIONAMENTO 

 

O cartão para vagas de estacionamento para pessoas com deficiência ou mobilidade 

reduzida é uma autorização para a utilização das vagas especiais, ou seja, aquelas demarcadas 

com o símbolo internacional de acesso. 

É emitido pela Emdurb às pessoas residentes em Marília nas seguintes condições: 
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 Deficiência física ambulatória no(s) membro(s) inferior(es),obrigadas ou não a 

usar cadeira de rodas; 

 Deficiência física ambulatória autônoma decorrente de incapacidade mental 

(quando a pessoa com deficiência não pode assinar, há a necessidade de apresentação de 

documento de representação legal como Tutela ou Curatela); 

 Mobilidade reduzida temporária, com alto grau de comprometimento 

ambulatório, inclusive as com deficiência de ambulação - temporária - mediante solicitação 

médica; 

 Deficiência visual ou dificuldade de locomoção. 

A validade do cartão varia de 2 meses a 5 anos, dependendo da deficiência ser 

temporária ou permanente. No último caso, a pessoa deve renovar a cada 5 anos. É válido em 

todo o território nacional e o titular pode utilizar o cartão em qualquer veículo, independente 

de quem seja o proprietário ou esteja dirigindo. 

Na cidade de Marília, o cartão DeFis isenta o pagamento nas vagas sinalizadas em 

áreas de “Zona Azul”, é necessário, porém, ter a cartela de isenção para deficientes físicos, 

obtida através do site da Emdurb (www.emdurbmarilia.com.br). 

Vale lembrar que o cartão deve ser usado, não só nas vias públicas, mas também nos 

estabelecimentos particulares, como shoppings, supermercados, nas vagas específicas 

demarcadas com o símbolo internacional de acesso. 

A emissão do Cartão DeFis para vagas de estacionamento para pessoa com deficiência 

ou mobilidade reduzida é regulamentada pela Resolução 304/2008 do Contran (Conselho 

Nacional de Trânsito). No Município de Marília, pela Lei Municipal nº 7996/16, pelo Decreto 

Municipal nº 11857/16 e pela Portaria EMDURB nº 40/2016. 

Alguns programas e campanhas de conscientização para o uso regular dessas vagas 

são realizados, entre os quais podemos destacar: 

-“Multa Moral”: lançado em 2013 pela Emdurb e pelo Conselho de Direitos da Pessoa 

com Deficiência, esse programa visou sensibilizar motoristas e motociclistas a respeitarem as 

vagas destinadas a pessoas com deficiência e aidosos. Foi feita uma mobilização através da 

distribuição de panfletos, orientando a respeito da multa por uso irregular dessas vagase 

enfatizando o desrespeito em utilizá-las sem fazer parte do grupo indicado. 

http://www.denatran.gov.br/download/resolucoes/resolucao_contran_304.pdf
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-“A Vida em Primeiro Lugar”: campanha realizada em 2016 pela Emdurb, em parceria 

com algumas entidades, referente à conscientização sobre a importância do respeito às vagas 

exclusivas para deficientes físicos. Além da distribuição de panfletos, foram colocadas 

cadeiras de rodas nas vagas reservadas aos veículos, na avenida Sampaio Vidal, uma das 

principais da cidade. Nas cadeiras foram deixados bilhetes, como por exemplo, “é só por um 

minutinho”, “volto logo”, entre outros avisos. 

 

6.2. PROJETO 489 RAMPAS 

 

Esse projeto, anunciado pela Prefeitura em 2015, prevê a instalação de 489 rampas de 

acessibilidade. Foi viabilizado através de duas emendas parlamentares e orçado em R$ 

560.000,00 (quinhentos e sessenta mil reais). 

Os locais das rampas foram definidos por pessoas com deficiência, em parceria com a 

AADEF (Associação de Apoio ao Deficiente Físico), em pontos estratégicos, como próximos 

a hospitais, postos de saúde, praças e esquinas de maior movimento.O projeto beneficiará, não 

somente a mobilidade de pessoas com deficiência, como também a de idosos, gestantes e 

mães com carrinhos de bebê. 

 

6.3. TERMINOLOGIA CORRETA 

 

Temos que ser muito cuidadosos com a linguagem, poisatravés dela, expressamos, por 

exemplo, o nosso respeito ou discriminação com relação às pessoas com deficiência.Ao longo 

dos anos, vem sendo discutida a terminologia correta para se referir às pessoas com 

deficiência e muitas já foram adotadas, tais como: pessoas deficientes, pessoas portadoras de 

deficiência, pessoas com necessidades especiais.Em todas elas foi encontrada alguma 

impropriedade: “pessoas deficientes” associaa deficiência à pessoa em si, como se ela fosse 

toda deficiente; por “pessoas portadoras de deficiência” pode-se entender que as pessoas 

“portam” sua deficiência como portam qualquer objeto, ou seja, poderiam deixá-la em casa se 

assim quisessem; “pessoas com necessidades especiais” supõe que qualquer pessoa pode ter 

alguma necessidade especial, independente de ter ou não uma deficiência. 
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Após intensos debates contando com a participação dos grupos constituídos por 

pessoas com deficiência, a expressão “pessoas com deficiência” passa a ser 

adotadamundialmente como sendo a terminologia correta, aprovada pela Assembleia Geral da 

ONU, em 2006, e ratificada no Brasil em julho de 2008. 

Na Câmara Municipal de Marília, as sessões ordinárias têm tradução simultânea para 

Libras (Língua Brasileira de Sinais). Além das reuniões ordinárias, a tradução para Libras 

também é transmitida pela TV Câmarapor ocasiãode sessões extraordinárias, sessões solenes 

e audiências públicas. 

De acordo com a Sra. Valquíria Guelfis, da Coordenadoria de Políticas para Pessoas 

com Deficiência, está sendo desenvolvido o projeto “Central de Libras”, que consiste em 

prestar atendimento, em libras, para qualquer atendimento público. 

 

6.4. A.M.E.I. (ASSOCIAÇÃO MARILIENSE DE ESPORTES INCLUSIVOS) 

A Associação Mariliense de Esportes Inclusivos (AMEI) é uma associação privada, 

sem fins econômicos, fundada em 2003 pelo professor Celso Parolisi Filho, com o objetivo de 

oferecer melhor qualidade de vida e interação social para pessoas com deficiência física, 

auditiva, visual, intelectual e múltipla através de um programa de treinamento esportivo 

voltado à natação, atletismo e futsal. 

Inicialmente, a AMEI oferecia somente o programa de treinamento voltado à natação e 

as aulas eram realizadas na piscina de um clube da cidade de Marília. Porém,o número de 

interessados que, inicialmente, era aproximadamente 10 (dez), rapidamente aumentou e a 

estrutura do clube não mais comportou. 

Com isso, em 2007, foi fundada a sede social da AMEI, localizada na Avenida 

Archimedes Manhães, 1113 – Fragata. Ao longo dos anos, passou por reformas e melhorias e, 

atualmente, conta com uma piscina semiolímpica, coberta e aquecida, academia, cozinha, 

vestiários e escritório e é considerada uma das poucas instituições do país que atuam com o 

esporte paralímpico e possuem sede própria. 

Com melhor estrutura e acreditando nas inúmeras potencialidades da pessoa com 

deficiência, a instituição inseriu em seu programa de treinamento as modalidades de atletismo 

e futsal, com o objetivo de atender um número maior de pessoas com deficiência. 
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Cada vez mais organizada e profissional, a AMEI tem desempenhado suas propostas 

desportivas e sociais de maneira notável, alcançando expressivos resultados nas modalidades 

esportivas ofertadas. 

Prova disso é que, durantepouco mais de 13 (treze) anos de história, a AMEI já cedeu 

15 (quinze) atletas para a seleção brasileira: 3 (três) para a de Atletismo, 7 (sete) para a de 

Natação, 4 (quatro) para a de Futsal Down e 1 (um) para a de Judô. 

Nas Paralimpíadas Rio 2016, dois atletas eum técnico da AMEI foram convocados 

para defenderem as cores do nosso país na competição; são eles: 

-Daniel Tavares Martins, deficiente intelectual, atual campeão e recordista mundial da prova 

dos 400 metros rasos de atletismo, classe T20. 

-Alana Martins Maldonado, judoca, deficiente visual, ficou em terceiro lugar no 

mundial da modalidade, na categoria até 70 kg. 

-Luiz Carlos Albieri, treinador de atletismo, foi responsável pela revelação de grandes 

nomes do atletismo nacional, como Jadel Gregório, Augusto Dutra, João Vitor de Oliveira 

(João da Barreira), Thiago Braz, tendo os três últimos participado das Olimpíadas Rio 2016. 

Passou a trabalhar com o atletismo paralímpico em 2014. 

Além do trabalho voltado ao alto rendimento, há o atendimento às pessoas com 

deficiência que buscam o esporte como ferramenta para melhoria na qualidade de vida. Vale 

ressaltar que o esporte tem grande importância na vida de pessoas com deficiência, pois 

melhora a condição cardiorrespiratória, aprimora a força, a agilidade, a coordenação motora, o 

equilíbrio e o repertório motor, além do aspecto social já que colabora na sociabilização entre 

as pessoas, tornando-asmais independentes e inseridas na sociedade, que passa a acreditar nas 

inúmeras potencialidades das pessoas com deficiência. 

A história do esporte para as pessoas com deficiência começou na Inglaterra. Ludwig 

Guttmann criou o Centro Nacional de Lesionados Medulares do Hospital de StokeMandeville, 

destinado a tratar homens e mulheres do exército inglês feridos na Segunda Guerra Mundial. 

A partir desse momento, surgem duas correntes de pensamento: uma delas, com enfoque 

médico, apresentada por Guttmann, utilizava o esporte como auxílio na reabilitação de seus 

pacientes buscando amenizar também os problemas psicológicos advindos principalmente do 

ócio no hospital (ARAÚJO, 1997); a outra, norte americana, utilizava o enfoque esportivo 

como forma de inserção social, dando a conotação competitiva utilizada pelo esporte. A partir 



71 
 

dessas duas correntes, o esporte para pessoas com deficiência foi se desenvolvendo e a 

participação crescente de pessoas com deficiência no esporte fez com que surgissem muitas 

entidades com o objetivo de incentivar o esporte para pessoas com deficiência e organizar o 

desporto em nível de competições regionais, nacionais e internacionais. 

Buscando promover a interação social, a Associação também oferece aulas de natação 

para crianças de 7 a 14 anos ( que não tem deficiência), matriculadas na rede pública de 

ensino. 

Mantida por doações e por uma subvenção mensal da Prefeitura Municipal de Marília, 

a AMEI, atualmente, atende cerca de 150 (cento e cinquenta) pessoas, de qualquer idade e 

qualquer deficiência. 

 

6.5. CENTRO DE REABILITAÇÃO LUCY MONTORO 

A Rede de Reabilitação Lucy Montoro foi criada pelo Estado de São Paulo tendo 

como objetivo proporcionar o melhor e mais avançado tratamento de reabilitação para 

pacientes com deficiências físicas incapacitantes, motoras e sensório-motoras. Os programas 

são específicos, de acordo com as características de cada paciente e realizados por médicos 

fisiatras, nutricionistas, enfermeiras, fonoaudiólogos, educadores físicos, psicólogos, 

terapeutas ocupacionais, fisioterapeutas e assistentes sociais, ou seja, uma equipe 

multidisciplinar, preparada e especializada em reabilitação. 

Atualmente, a Rede de Reabilitação Lucy Montoro realiza mais de 100 mil 

atendimentos por mês em suas 15 unidades distribuídas nas seguintes cidades do estado de 

São Paulo: Campinas, Mogi Mirim, São José dos Campos, Santos, Pariquera-Açu, Ribeirão 

Preto, São José do Rio Preto, Fernandópolis, Presidente Prudente, Marília e 5 (cinco) 

unidades em São Paulo. 

Considerada uma importante conquista para a cidade, a unidade de Marília foi 

inaugurada em 27 de junho de 2014 e localiza-se na Av. Nelsom Severino Zambon, 175 – 

Fragata.  Oferece aos seus pacientes reabilitação ambulatorial, oficinas terapêuticas e 

programa de órteses, próteses e meios auxiliares de locomoção. 
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Para ter acesso ao atendimento, o paciente deve ser encaminhado pelo serviço médico 

e residir em Marília ou em um dos 62 municípios inseridos na região do Departamento 

Regional de Saúde (DRS-IX). 

 

6.6. TURISMO E ACESSIBILIDADE 

 

Como definido na Norma NBR 9050/2004, acessibilidade é a possibilidade e condição 

de alcance, percepção e entendimento para a utilização, com segurança e autonomia, de 

edificações, espaço, mobiliário, equipamento urbano e elementos. 

Turismo Acessível é, portanto, o termo técnico para definir a “possibilidade e 

condição da pessoa com deficiência alcançar e utilizar, com segurança e autonomia, 

edificações e equipamentos de interesse turístico”. 

O turismo é uma das atividades econômicas que mais tem crescido nas últimas 

décadas; em muitos casos, porém, pessoas com deficiência de diferentes tipologias não podem 

se beneficiar, pois encontram dificuldades no acesso às instalações e equipamentos nas 

edificações turísticas e espaços de lazer, além de, muitas vezes, se depararem com prestadores 

de serviços despreparados para o atendimento diferenciado. 

O Programa de Ação Mundial para Pessoas Portadoras de Deficiência das Nações 

Unidas (ONU, 1982) diz: “os países membros da ONU devem garantir que pessoas com 

deficiência tenham as mesmas oportunidades de desfrutar de atividades recreativas que têm 

outros cidadãos. Isso envolve a possibilidade de frequentar restaurantes, cinemas, teatros, 

bibliotecas etc., assim como locais de lazer, estádios esportivos, hotéis, praias e outros lugares 

de recreação. Os países membros devem tomar a iniciativa removendo todos os obstáculos 

nesse sentido. As autoridades de turismo, as agências de viagens, organizações voluntárias e 

outras envolvidas na organização de atividades recreativas ou oportunidades de viagem 

devem oferecer serviços a todos e não discriminar as pessoas com deficiência.” 

Para tanto, é preciso que a sociedade, os empresários e os órgãos ligados ao turismo 

estejam conscientes e capacitados sobre a importância, os conceitos, as normas e legislação 

referentes à inclusão e acessibilidade. 
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Segundo Sassaki (2003), o processo de inclusão social acontece quando a sociedade é 

ajudada a modificar seus sistemas de lazer e turismo para que todas as pessoas, com ou sem 

deficiência, possam participar juntas e ativamente de suas atividades nos mesmos locais, 

desfrutando de momentos de lazer em ambientes comuns. 

Como vimos, os ônibus em Marília são adaptados, bem como a maioria dos hotéis, 

restaurantes e prédios públicos; é necessário, porém, o avanço das políticas públicas para 

maior desenvolvimento de projetos, em parceria com os diferentes segmentos. Existe a 

preocupação da prefeitura de Marília em promover ações de sensibilização e incentivo à 

acessibilidade proporcionando, assim, a possibilidade de a cidade se tornar cada vez mais 

acessível fazendo do turismo um facilitador da integração das pessoas com deficiência. 

Com relação aos equipamentos turísticos de Marília, especificamente, abordaremos a 

acessibilidade em tópicos seguintes quando discorreremos sobre cada um deles. 

 

7. GESTÃO DO TURISMO E DOS RECURSOS HUMANOS 

 

Como já sabemos, o turismo é um dos principais segmentos geradores de renda e 

emprego e tem uma força transformadora, capaz de impulsionar a economia de uma região. 

Deve ser sempre pensado e trabalhado de forma sustentável, preservando o patrimônio 

natural, cultural e os aspectos sociais, ou seja, deve proporcionar emprego e renda em 

harmonia com a natureza, a cultura e a economia dos destinos.Para isso é necessário haver 

planejamento, conscientização e interligação entre todos os setores envolvidos: poder público, 

iniciativa privada e sociedade civil. 

Pensando assim, o envolvimento e a proximidade de todos os órgãos se fazem 

extremamente importantes para que as diretrizes sejam estabelecidas e a atividade turística se 

desenvolva de maneira responsável. Em Marília, esse diálogo se dá, principalmente, através 

do COMTUR (Conselho Municipal de Turismo), que reúne pessoas dos diversos 

segmentosobjetivando criar e executar ações que sejam pertinentes ao fomento do turismo 

municipal e regional. 

Nesse processo, a qualificação da mão de obra é fundamental já que os recursos mais 

importantes de uma organização são as pessoas.Infelizmente, como vimos, Marília deixou de 
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ter o curso de graduação em Turismo, porém tem cursos oferecidos pelo Senac e pelo 

SINHORES, além de outras faculdades cuja formação prepara para atuar nos diferentes 

segmentos da atividade turística. Alguns empresários do ramo sentem falta da 

profissionalizaçãoe muitos investem na capacitação profissional de seus colaboradores através 

de cursos, palestras, workshops, oficinas e treinamentos. 

 

 

7.1. S.T.T.D.E.- SECRETARIA DE TRABALHO, TURISMO E 

DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO 

 

A Lei Complementar n° 11, de 17 de dezembro de 1991, foi modificada pela Lei 

Complementar n° 640 de 30 de novembro de 2011, que alterou as denominações das 

Secretarias Municipais da Cultura e Turismo e da Indústria e Comércio, respectivamente, para 

Secretaria Municipal da Cultura e Secretaria Municipal do Desenvolvimento Econômico e 

Turismo. Posteriormente passou a ser Secretaria de Trabalho, Turismo e Desenvolvimento 

Econômico, como é hoje, localizada na Av. Presidente Roosevelt, nº 134 – Bairro Boa Vista. 

É composta pelos seguintes integrantes: secretário municipal, diretor do trabalho, 

turismo e desenvolvimento econômico, supervisora de serviços administrativos,assessor 

especial, coordenadora de turismoe coordenador de assuntos do trabalho. Também pertencem 

à essa Secretaria as unidades administrativas externas: Banco do Povo Paulista, JUCESP 

(Junta Comercial do Estado de São Paulo, escritório de Marília) e a Sala do Empreendedor. 

No que se refere à atividade turística, o Secretário Municipal tem as seguintes 

atribuições: 

 Propor a definição das prioridades no campo do turismo no território do 

Município; 

 Atrair investimentos ligados à áreade turismo para o Município e ampliação 

das atividades já existentes, de forma a aumentar a oferta de empregos e a arrecadação 

municipal; 
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 Promover, mediante publicidade e outros meios, as atividades de turismo do 

Município; 

 Coordenar a realização e participar de feiras, convenções, exposições, palestras, 

cursos, seminários, fóruns, simpósios, debates e outros eventos ligados à atividade de turismo 

no território do Município, ou fora deste, bem como prestar colaboração quando esta for 

solicitada pela entidade promotora; 

 Promover a integração do turismo local com o de outras cidades e Estados; 

 Orientar os empresários do turismona solução de seus pleitos junto ao Município, 

relativos ao desenvolvimento das respectivas atividades; 

 Promover e incentivar o convênio entrea indústria, comércio, serviços, turismo, 

transportes e entidades governamentais e de ensino; 

 Representar e assessorar o Prefeito Municipal nos eventos relacionados ao 

turismo, bem como junto ao SINHORES, MRC&VB e outras entidades; 

 Criar e manter a Sala do Empreendedor, em parceria com entidades ligadas à 

indústria, comércio, prestação de serviços e turismo, para orientação, informação e conclusão 

de assuntos relativos às empresas de pequeno porte, microempresas e micro-empreendedor 

individual, disponibilizando material para a compreensão e capacitação do empreendedor; 

 Promover a proteção de documentos, obras e outros bens de valor histórico, 

artístico-cultural, monumentos, paisagens naturais e sítios arqueológicos; 

 Promover o incremento do turismo no Município; 

 Coordenar as ações do Fundo Municipal de Turismo; 

 Opinar sobre pedidos de auxílios e subvenções de caráter turístico do Município; 

 Apoiar iniciativas particulares que apresentem interesse turístico; 

 Organizar o calendário turístico do Município. 

 Conforme mencionado acima, há uma coordenadora de turismo, bacharel em 

Turismo. No que tange às suas atribuições e responsabilidades, temos: 

 Executar estudos visando solucionar os problemas existentes no Município na 

área do turismo; 
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 Supervisionar, coordenar e dar orientação técnica referente a projetos e 

atividades na área do turismo; 

 Participar de reuniões periódicas com órgãos ligados direta ou indiretamente ao 

turismo, com a finalidade de repassar conhecimentos técnicos, através de programas, 

buscando alternativas para o turismo; 

 Prever, projetar e solicitar recursos necessários para a execução e 

desenvolvimento de atividades ligadas ao turismo; 

 Elaborar, com o Secretário, o calendário e cronograma referentes aos 

programas de Turismo organizados pela Secretaria; 

 Coordenar projetos e incentivar melhorias no turismo do Município, 

fornecendo assistência técnica e acompanhando a realização de feiras, congressos e todo 

evento que promova o Turismo Receptivo; 

 Participar e dar assistência em projetos da área do turismo junto à comunidade; 

 Promover intercâmbio com órgãos federais, estaduais e municipais, 

objetivando criar oportunidades para projetos necessários ao desenvolvimento do turismo do 

Município; 

 Buscar parcerias específicas para cada projeto de turismo a ser desenvolvido 

pela Secretaria; 

 Promover ações ligadas ao Turismo que gerem renda e empregos para o 

Município; 

 Promover intercâmbio com as demais Secretarias Municipais, para informação 

e cooperação aos projetos da Secretaria; 

 Elaborar materiais de divulgação do turismo; 

 Despachar diretamente com o Secretário do Desenvolvimento Econômico e 

Turismo. 

No que se refere à dotação orçamentária para o turismo na cidade de Marília, temos: 

Ano 2016: 

23.691.0216.2.297- Realização de feiras e eventos 
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 Material de consumo: R$ 10.000,00 

 Outros serviços de terceiros- pessoa física: R$ 10.000,00 

 Outros serviços de terceiros- pessoa jurídica: R$ 20.000,00 

23.695.0216.2.298- Desenvolvimento Turismo de Eventos e Negócios 

 Material de Consumo: R$ 10.000,00 

 Outros serviços de terceiros- pessoa física: R$ 10.000,00 

 Outros serviços de terceiros- pessoa jurídica: R$ 34.577,00 

 Equipamentos e material permanente: R$ 5.000,00 

Exercício de 2017: 

23.691.0216.2.297- Realização de feiras e eventos 

 Material de consumo: R$ 10.000,00 

 Outros serviços de terceiros- pessoa física: R$ 10.000,00 

 Outros serviços de terceiros- pessoa jurídica: R$ 10.000,00 

23.695.0216.2.298- Desenvolvimento Turismo de Eventos e Negócios 

 Material de Consumo: R$ 25.000,00 

 Outros serviços de terceiros- pessoa física: R$ 10.000,00 

 Outros serviços de terceiros- pessoa jurídica: R$ 60.000,00 (formação do P.I.T.: 

Posto de Informação Turística) 

 Equipamentos e material permanente: R$ 5.000,00 

 

7.2. CASA DO TURISMO 

 

 É o local que concentra as sedes do SINHORES (Sindicato de Hotéis, Restaurantes, 

Bares e Similares de Marília), do COMTUR (Conselho Municipal de Turismo) e do 
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MRC&VB (Marília e Região Convention&Visitors Bureau). Localiza-se na rua Bonfim, 460- 

Centro. 

Sua inauguração, dia 28 de julho de 2015, contou com a presença do então Secretário 

Estadual de Turismo, Sr. Roberto de Lucena, que elogiou o projeto: “Esta casa é uma 

iniciativa positiva que, com certeza, repercutirá em todo o Estado, mostrando como São Paulo 

é organizado”. 

O espaço reúne, periodicamente, os representantes das atividades ligadas ao turismo 

da região com o objetivo de traçar novos planejamentos. 

 

7.3. FUMTUR: FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO 

 

O FUMTUR de Marília foi criado em 03 de maio de 2004 através da Lei n° 5.762. 

Esta foi revogada em 18 de maio de 2010 pela Lei n° 7.122, que passou a vigorar.Em 02 de 

outubro de 2012, a Lei n° 7.458 modifica a Lei n° 7.122, transferindo o Turismo da Secretaria 

Municipal da Cultura e Turismo para Secretaria Municipal do Desenvolvimento Econômico e 

Turismo. 

Com o objetivo de captar e utilizar recursos a serem aplicados no desenvolvimento e 

na implementação de projetos de turismo, o FUMTUR é vinculado à Secretaria de Trabalho, 

Turismo e Desenvolvimento Econômico, contando com as seguintes receitas: 

I- Recursos consignados no orçamento anual do Município; 

II- Saldos de exercícios anteriores; 

III- Recursos provenientes da utilização dos seguintes próprios municipais para 

eventos turísticos: 

a) Centro Cultural e de Lazer “Ezequiel Bambini”; 

b) Auditório “Prof. Octávio Lignelli”; 

c) Museu Municipal “Embaixador Hélio Antônio Scarabôtollo”; 

d) Posto de Informação Turística; 

e) Parque Aquático Municipal “Tetsuo Okamoto”; 
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f) Museu de Paleontologia de Marília; 

g) Outros, existentes ou que venham a ser implantados, ainda que subordinados a 

outras Secretarias ou órgãos municipais, desde que os recursos sejam provenientes de eventos 

turísticos. 

IV- Recursos derivados de convênios, legados e doações; 

V- Rendimentos e juros de aplicações financeiras; 

VI- Recursos provenientes de transferências de outros órgãos públicos; 

VII- Rendimentos provenientes da venda de materiais turísticos; 

VIII- Quaisquer outros que lhe possam ser legalmente destinados. 

Os recursos do FUMTUR serão utilizados: 

I- No desenvolvimento e na implantação de programas e projetos turísticos no 

Município, propostos exclusivamente pelo Conselho Municipal de Turismo- COMTUR; 

II- Na aquisição de material permanente e de consumo, bem como de outros 

insumos necessários ao desenvolvimento de programas, projetos e serviços de turismo; 

III- Na promoção, apoio, participação e realização de eventos, festivais, concursos, 

cursos, oficinas e pesquisas que promovam os negócios de turismo no Município; 

IV- Na construção, reforma, ampliação, aquisição e locação de imóveis para 

prestação de serviços de turismo; 

V- Na contratação de pessoas físicas e jurídicas para execução de trabalhos 

específicos de turismo; 

VI- No desenvolvimento e aperfeiçoamento dos instrumentos de gestão, 

planejamento, administração e controle das ações de turismo; 

VII- No desenvolvimento de programas de capacitação e aperfeiçoamento de 

recursos humanos na área de turismo; 

VIII- No financiamento total ou parcial de programas, trabalhos, oficinas, projetos e 

serviços de turismo desenvolvidos pela Secretaria Municipal de Trabalho, Turismo e 

Desenvolvimento Econômico; 
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IX- No fornecimento de meios, quando necessários e possíveis, para participantes e 

delegações em certames, festivais, cursos, concursos, feiras, seminários, conferências, 

congressos, exposições de âmbitos municipal, estadual, nacional e internacional; 

X- Em outros programas e atividades de interesse da política municipal de 

turismo. 

O Conselho Deliberativo do FUMTUR é constituído por dois membros da Secretaria 

Municipal do Trabalho, Turismo e Desenvolvimento Econômico (sendo um deles o 

Secretário) e três do Conselho Municipal do Turismo- COMTUR, escolhidos dentre os 

representantes da sociedade civil. O mandato de todos os membros é de dois anos, podendo 

ser reconduzido por um único período e não é remunerado, constituindo prestação de serviço 

relevante. 

São atribuições do Conselho Deliberativo: 

I- Administrar e promover o desenvolvimento e cumprimento das finalidades do 

Fundo; 

II- Administrar e fiscalizar a arrecadação da receita e seu recolhimento aos cofres 

municipais; 

III- Decidir quanto à aplicação dos recursos; 

IV- Opinar, quanto ao mérito, na aceitação de doações, legados e repasses de 

qualquer natureza que tenham destinação especial ou condicional ao Fundo; 

V- Opinar, quanto ao mérito, na aceitação de bens móveis e imóveis destinados ao 

Fundo, cuja transação será feita em nome da Prefeitura Municipal de Marília; 

VI- Elaborar e alterar seu Regimento Interno. 

 

 

 

 

7.4. COMTUR: CONSELHO MUNICIPAL DE TURISMO 
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O Conselho Municipal de Turismo de Marília foi criado em 09 de novembro de 1992, 

através da Lei Complementar n° 45. Inicialmente era parte integrante da estrutura 

administrativa da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo e constituído por nove membros 

nomeados pelo prefeito. 

Atualmenteestá atrelado à Secretaria de Trabalho, Turismo e Desenvolvimento 

Econômico e é um órgão consultivo e deliberativo; é composto por 21 (vinte e um) membros, 

assim definido pela Lei Complementar n° 303, de 26 de fevereiro de 2002. Os integrantes, 

nomeados pelo prefeito, são escolhidos dentre cidadãos da comunidade dotados de notório 

saber e que tenham interesse pelo desenvolvimento e fomento do turismo no Município. 

A diretoria é formada por Presidente, Vice-Presidente e Secretário, eleitos pelos 

conselheiros. O mandato dos membros, exercido gratuitamente, é de dois anos, podendo haver 

a recondução para mais um mandato, e suas funções são consideradas prestação de serviços 

relevantes ao Município. 

Os conselheiros nomeados em 22 de junho de 2015 pela portaria n° 30764/15,são: 

01) Carlos Augusto Bottino (Fazenda Floresta I- Agro Turismo) 

02) Cássia Cristina Queiroz Monteiro (SENAC- Serviço Nacional de 

Aprendizagem Comercial) 

03) Flávia Helena Rodrigues Vieira (Associação Cultural e Esportiva Nikkey de 

Marília) 

04) Francisco Ramirez Martins Jr (FAIP- Faculdade de Ensino Superior do Interior 

Paulista) 

05) Gilberto Rosssi Junior- Presidente (MRC&VB- Marília e Região 

ConventionVisitors Bureau) 

06) Gisele Ribeiro Maldonado de Azevedo (Conselho Municipal de Habitação e 

Política Urbana) 

07) Guilherme Miranda Lima Nascimento (SENAC- Serviço Nacional de 

Aprendizagem Comercial) 

08) José Décio Molaro- Vice-presidente (Aero Clube de Marília) 

09) José Francisco de Souza (Sociedade Civil) 
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10) André Sanches Cibantos (Secretaria Municipal da Cultura) 

11) Ludmila de Araújo Passos (Secretaria Municipal do Meio Ambiente) 

12) Luis Eduardo Diaz Toledo Martins(ONG Origem) 

13) Luiz Arnaldo Cunha de Azevedo (Clube dos Muladeiros de Marília) 

14) Maria Isilda Melo ( Espaço Pilizinha Eco) 

15) Mitsuo Assega (Sociedade Civil) 

16) Oswaldo Passos de Andrade Filho (Agro-ruralista- Fazenda Cascata) 

17) Plautio Moron Zanni (Associação Mariliense de Aeromodelismo) 

18) Sílvia Aparecida de Sousa Fernandes (UNESP- Universidade Estadual Paulista 

“Julio de Mesquita”) 

19) Tânia Mara Miguel Bueno (Coordenadora Municipal de Turismo até 

dezembro/2016- Secretaria Municipal do Trabalho, Turismo e Desenvolvimento Econômico) 

20) Vitória Luiza Gabriel de Freitas (SEST/SENAT) 

21) Wellington Roberto Datillo da Cruz (Equipe de Aventura Gaya). 

Os conselheiros atuais, nomeados em 22 de setembro de 2017 pela portaria n° 

33884/17, são: 

01) Ana Cristina dos Santos Abreu (Secretaria Municipal da Educação) 

02) André Sanches Cibantos (Secretaria Municipal da Cultura) 

03) Antonio Carlos Correa e Silva (Conselho Municipal de Cultura) 

04) Carlos Alberto Prazeres de Andrade Silva (MATRA- Marília Transparente) 

05) Carlos Augusto Bottino (Fazenda Floresta- Agro Turismo) 

06) Débora LoosliMassarolloOtoboni (UNIMAR- Universidade de Marília) 

07) Fernanda Carvalho Violante Monteiro (Coordenadora Municipal de Turismo 

Secretaria de Trabalho, Turismo e Desenvolvimento Econômico) 

08) Flávia Helena Rodrigues Vieira (Associação Cultural e Esportiva Nikkey de 

Marília) 
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09) Gilberto Gonçalves Rossi Junior (MR&CVB- Marília e Região 

ConventionVisitors Bureau) 

10) Guilherme Miranda Lima Nascimento (SENAC- Serviço Nacional de 

Aprendizagem Comercial) 

11) José Décio Molaro (Aero Clube de Marília) 

12) Laerte Otávio Rojo Rosseto (EMDURB- Empresa de Desenvolvimento Urbano e 

Habitacional de Marília) 

13) Luiz Arnaldo Cunha de Azevedo (Sindicato Rural de Marília) 

14) Luis Eduardo Diaz Toledo Martins (ONG Origem) 

15) Márcio Cavalca Medeiros (ACIM- Associação Comercial e Industrial de Marília) 

16) Oswaldo Passos de Andrade Filho (Fazenda Cascata) 

17) Plautio Moron Zanni (Associação Mariliense de Aeromodelismo) 

18) Sandro Eduardo Espadoto (Secretaria Municipal do Meio Ambiente e de Limpeza 

Pública) 

19) Sinval César Gruppo (SINHORES- Sindicato de Hotéis, Restaurantes, Bares e 

Similares de Marília e Região) 

20) Vitória Luiza Gabriel de Freitas (SEST/SENAT- Serviço Social do Transporte/ 

Serviço Nacional de Aprendizagem do Transporte) 

21) Wellington Roberto Datillo da Cruz (Equipe de Aventura Gaya)  

 

 

Compete ao Conselho Municipal de Turismo: 

I -coordenar, incentivar e promover o turismo no Município; 

II - estudar e propor à administração municipal medidas de difusão e amparo ao 

turismo, no Município de Marília, em colaboração com os órgãos e entidades oficiais 

especializados; 
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III - orientar a administração municipal quanto à criação ou conservação dos pontos 

turísticos do Município; 

IV- promover junto às entidades de classe, campanhas no sentido de incrementar o 

turismo no Município; 

V - criar e gerir os recursos financeiros do Fundo de Gestão do Turismo; 

VI - Orientar a administração municipal quanto à normatização do exercício 

profissional das diversas atividades pertinentes ao Turismo; 

VII - auxiliar na fiscalização do emprego e obediência às legislações e normatizações 

relacionadas ao Turismo; 

VIII - orientar a administração municipal quanto à necessidade de desenvolvimento de 

novas oportunidades de negócios, sugerindo atratividades e estímulos que venham a dar 

sustentação ao Turismo; 

IX - promover a integração do município aos diversos programas e projetos de 

quaisquer natureza que visem ao desenvolvimento do Turismo; 

X - sugerir ou opinar sobre a celebração de convênios com outros Municípios, Estados 

ou União e também junto à iniciativa privada; 

XI - monitorar o crescimento do Turismo no município, propondo medidas que 

atendam à sua capacidade turística; 

XII - elaborar, planejar e gerir o Plano Municipal de Turismo; 

XIII - executar ações que sejam pertinentes ao fomento do Turismo local e Regional 

como: 

Criar, divulgar e manter atualizado o cadastro de informações de interesse turístico; 

Elaborar o calendário de eventos e o calendário turístico municipal; 

Atualizar o Regimento Interno do COMTUR; 

Desenvolver programas e projetos de interesse turístico visando incrementar o fluxo 

de turistas ao município; 

XIV – Indicar e empossar os conselheiros suplentes. 
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As reuniões são realizadas na Casa do Turismo, de forma ordinária, uma vez por mês, 

em datas previamente agendadas, podendose reunir extraordinariamente sempre que 

necessário. São presididas pelo Sr. Gilberto Gonçalves Rossi Junior, turismólogo, professor 

mestre em Turismo e secretariadas pela Coordenadora Municipal de Turismo. 

Há quase 25 anos em atividade na cidade, o COMTUR conta hoje com representantes 

do poder público, do trade turístico, de universidades, ONG (Organização não 

Governamental), Sindicato dos hotéis, bares, restaurantes e similares, do Marília e Região 

Convention&Visitors Bureau e da sociedade civil.O Conselho se desenvolveu muito ao longo 

desses 25 anos e é bastante atuante e envolvido na elaboração de propostas e na participação 

das decisões com relação ao desenvolvimento da atividade turística na cidade. Porém, apesar 

dessa articulação e organização, acreditamos que o COMTUR possa ser ainda mais 

representativo, com maior participação dos hoteleiros, por exemplo, e outros representantes 

de entidades do Turismo Municipal para que se intensifique o diálogo com o mercado. 

 

7.5. MRC&VB - MARÍLIA E REGIÃO 

CONVENTION & VISITORS BUREAU 

 

O Marília e Região Convention&Visitors Bureau, quenasceu em 28 de junho de 2011, 

é uma entidade apolítica, sem fins lucrativos, formada e mantida pela iniciativa privada, que 

reúne 48 empresas de vários segmentos ligados direta ou indiretamente à hospitalidade. 

Buscam um aumento no fluxo de visitantes a fim de gerar benefícios para toda a cadeia 

produtiva e população em geral. Essa associação é um modelo mundial de entidade de 

marketing e turismo, promovendo o desenvolvimento e comercialização de um destino, com 

foco na captação de eventos itinerantes. 

São objetivos fundamentais do MRC&VB: 

 Promover a cidade e região como destino para a realização de eventos, como 

congressos, feiras, etc.; 

 Pesquisar e captar eventos nacionais e internacionais; 

 Manter banco de dados atualizado com as informações de interesse do 

segmento; 
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 Promover e realizar treinamentos, seminários, debates e pesquisas destinados 

ao aperfeiçoamento profissional de nossas empresas e colaboradores; 

 Articular parcerias entre as iniciativas privada e pública, buscando a melhoria 

dos serviços e da infraestrutura de eventos e hospitalidade da cidade; 

 Criar e produzir materiais impressos e audiovisuais de apoio à promoção do 

destino. 

 

Para tanto, diversas ações de hospitalidade foram criadas e colocadas em prática pelo 

MRC&VB. O primeiro mapa turístico de Marília foi criado reunindo informações dos 

associados, da cidade e outros dados que podem ser úteis aos visitantes. Esses mapas são 

distribuídos em hotéis e eventos apoiados pela entidade. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6:Modelo do mapa turístico produzido pelo MRC&VB 
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Font

e: Material escaneado, elaborado pelo MRC&VB 

 

O MRC&VB também desenvolveu o primeiro aplicativo de hospitalidade para a 

cidade de Marília. O app tem como objetivo apoiar o viajante em sua passagem pela nossa 

cidade, podendo ele, pelo seu smartphone, ter acesso aos principais hotéis, restaurantes e táxis 

associados, ao Calendário Oficial de Eventos da cidade, além de promoções especiais para os 

hóspedes de hotéis associados. A ferramenta, além de identificar os serviços mais próximos 

do visitante, ainda oferece mapa que traça rota para facilitar o acesso. Para baixar o aplicativo 

basta acessar a Google Play Store ou a AppStore, fazer a busca através do nome “Visite 

Marília” e instalar no seu aparelho. O download é GRATUITO e não demora nem 30 

segundos para baixar. 

 

Figura 7: Modelo ilustrativo do aplicativo “Visite Marília” 
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Fonte: elaborado pelo MRC&VB 

 

Além disso, também foram feitos treinamentos com taxistas e com recepcionistas para 

melhor atender os visitantes. Em eventos que são apoiados, é instalado um balcão de 

informações para distribuição de material informativo sobre a cidade e as principais empresas 

de hospitalidade. 

O MRC&VB também promove o principal evento gastronômico da região, o Festival 

Gastronômico de Marília. O evento alcança a sua quinta edição em 2017 e já vendeu mais de 

11 mil pratos, com parte da receita doada para ação social; somadas, as 4 primeiras edições 

totalizaram aproximadamente R$ 43.800,00 e só a última edição recebeu consumidores de 86 

cidades diferentes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 27 :Origem dos consumidores do Festival Gastronômico de Marília, ano de 2016 
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Fonte: Elaborado pelo MRC&VB 

 

O evento publicado abaixo ocorreu nos dias 23 e 24 de fevereiro de 2015. 
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Figura 8:Matéria a respeito do Encontro Paulista de Convention&Visitors Bureau 

 

Fonte: Jornal da Manhã, 21/02/2015 
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7.6. SINHORES- SINDICATO DOS HOTÉIS, RESTAURANTES, BARES E 

SIMILARES DE MARÍLIA. 

 

O SINHORES MARILIA atua há 32 anos. A categoria, que representa a hospitalidade 

na cidade e recebe milhares de pessoas por mês, cumpre seu papel na recepção e na 

qualificação de empresas que aquecem a economia local e propiciam o desenvolvimento para 

a cidade.  O Sindicato busca proporcionar qualidade para esse atendimento com treinamentos 

com profissionais vindos dos principais pólos hospitaleiros do país e com caravanas para as 

mais importantes feiras do país a fim de trazer novidades para nossos colaboradores e 

empresários. 

Também para as empresas filiadas ao SINHORES Marília, é oferecido suporte nas 

questões jurídicas e trabalhistas, com advogado especialista na área, sempre pronto para 

atender e tirar toda e qualquer dúvida referente ao dia a dia da empresa. Além disso, o 

Sindicato participa de todas as negociações de convenções coletivas realizadas anualmente 

entre o patronal, representado pelo SINHORES, e os trabalhadores, representados pelo 

SINTHORESMAR, sempre em harmonia buscando o equilíbrio e o melhor para a categoria. 

 

7.7. SINTHORESMAR- SINDICATO DOS TRABALHADORES EM HOTÉIS, 

MOTÉIS, APART-HOTEL, FLATS, RESTAURANTES, LANCHONETES, FAST FOOD, 

BARES E SIMILARES DE MARÍLIA, OURINHOS, ASSIS E REGIÃO. 

 

O SINTHORESMAR foi fundado em 16 de novembro de 1992 com o objetivo de 

assegurar os direitos dos trabalhadores e empenhar-se para que a categoria obtivesse melhores 

condições de trabalho. 

A existência de um piso salarial e da Convenção Coletiva de Trabalho são algumas das 

conquistas do Sindicato, que tem como missão ser um sindicato forte, assistencialista e 

atuante, seja na defesa dos direitos trabalhistas, como na oferta de convênios nas áreas de 

lazer, educação e saúde. 

No que se refere ao lazer, conta com uma colônia de férias própria, localizada na 

cidade de Salto Grande e na área da saúde oferece tratamento odontológico gratuito. 
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O Sindicato atua como fiscalizador para que faça valer os direitos dos trabalhadores, 

estabelecidos na Convenção Coletiva de Trabalho e na consolidação das leis do trabalho. 

7.8.       POSTO DE INFORMAÇÃO TURÍSTICA- P.I.T. 

         O Posto de Informação Turística foi instalado, inicialmente, em um quiosque na praça 

em frente ao Teatro Municipal, local central e de grande fluxo de pessoas. Devido a 

problemas de estrutura, como por exemplo, frio e chuva, foi transferido para dentro da 

rodoviária municipal. Neste espaço permaneceu por bastante tempo e, apesar de não atender 

a todos os visitantes em razão de sua localização, era bastante movimentado e procurado. 

         Pelo fato da área em que estava precisar ser ocupada por empresa de transporte e 

outras questões burocráticas, o P.I.T. foi desativado e, atualmente, encontra-se, 

provisoriamente, dentro da Prefeitura Municipal, no piso térreo, ao lado do atendimento que 

é feito a todos que chegam na prefeitura. 

         O Posto de Informação Turística será, em breve, instalado no Centro Cultural, prédio 

da antiga Biblioteca Municipal, que está em reforma e abrigará o Museu Histórico e 

Pedagógico, a Galeria de Arte, a Secretaria da Cultura, além do Museu de Paleontologia que 

já se encontra em sala anexo. No capítulo sobre os atrativos histórico-culturais discorremos 

mais a respeito do Centro Cultural. 

         Por ser um espaço que está sendo renovado para tornar-se o complexo cultural de 

Marília, o P.I.T. estará estrategicamente localizado e atenderá visitantes e munícipes em 

projeto que contempla não só a expansão cultural da cidade como também o aumento da 

atratividade para os visitantes. Na figura 9 podemos visualizar a planta interna do prédio e a 

localização do P.I.T. 

      Há, ainda, projeto para a compra de totens eletrônicos a serem instalados em pontos 

estratégicos da cidade, como veremos no capítulo sobrePlano de Ação. 
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  Figura 9: Planta interna do prédio do Centro Cultural 

 

Fonte: Secretaria Municipal de Planejamento Urbano 
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                   Figura 10: Recorte da planta do Centro Cultural com a indicação do P.I.T. 

 

           Fonte: Secretaria Municipal de Planejamento Urbano 

 

PARTE II- DIAGNÓSTICO DE EQUIPAMENTOS, SERVIÇOS E 

ATRATIVOS TURÍSTICOS. 

 

8. MEIOS DE HOSPEDAGEM 

 

O hotel é um elemento importante para o turismo e faz parte da oferta turística de um 

destino. Portanto é indispensável que a cidade ou a região próxima ofereça meios de 

acomodação para que a atividade turística aconteça. A seguir temos o levantamento e a 

análise da rede hoteleira de Marília. 

Levando em consideração a estrutura hoteleira da cidade, que soma 1.384unidades 

habitacionais, selecionamos como amostra de pesquisa o padrão em que a maioria se 

enquadra, ou seja, 71,74% das UH’s (unidades habitacionais) se encaixam nos quesitos 

selecionados, como veremos a seguir. 

Os critérios pré-estabelecidos para a pesquisa de oferta hoteleira foram: 
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- Localização: a pesquisa foi realizada priorizando hotéis que estão sediados na região 

central da cidade e que oferecem, portanto, atividades e serviços em seu entorno, como, por 

exemplo, restaurantes, bancos, centros comerciais, entre outros. A única exceção que não 

atende a esse critério é o Hotel Travel Inn,que foi selecionado devido à similaridade de 

equipamento turístico, como será exposto na tabela abaixo. 

- Número de Unidades Habitacionais: foram selecionados hotéis que têm 30 Uh’s 

como número mínimo de oferta; 

- Estacionamento: considerando ser equipamento primordial para serviços de 

hospedagem, inserimos esse critério como requisito fundamental para um serviço receptivo de 

qualidade e fator decisivo na escolha do viajante. 

Portanto, dos 27 hotéis, foram selecionados 11que serão apresentados nas três tabelas 

abaixo somando 993 UH’s do total de 1384 contabilizadas: 
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Tabela 40:Matriz qualitativa dos meios de hospedagem do Município de Marília 

INFORMAÇÕES CADASTRAIS 

 DMAX ESTORIL TENDA TENNESSEE 

Endereço Rua Carlos Pavarini, 550 

– Parque das Indústrias 

Fone (14) 3401-7777 

Rua São Luís, 139 – 

Centro 

Fone (14) 2105-2700 

Rua 7 de Setembro, 

35- Centro 

Fone (14) 3402-5151 

Rua Stephano 

Matiuzzo, 30- Parati 

Fone (14) 3451-5151 

Site e e-mail www.dmaxhotel.com.br 

monica@dmaxhotel.com.

br 

www.estorilhotel.com

.br 

contato@estorilhotel.

com.br 

www.hoteltenda.com.

br 

reservas@hoteltenda.c

om.br 

www.tennesseeflat.co

m.br 

flat@tennesseeflat.co

m.br 

Início das 

atividades 

10/06/2014 01/08/1992 30/07/1976 01/06/2000 

Tipo de 

classificação 

Hotel Hotel Hotel Flat/Apart Hotel 

Pertence a 

alguma rede 

hoteleira 

Não Não Não Não 

Número 

CADASTUR 

26.046336.20.0001-8 26.058299.20.0001-5 26.023478.20.0001-2 Não é cadastrado 

UNIDADES HABITACIONAIS 

Quantidade 

total de UH’s 

105 115 99 30 

Categorias 14 aptos twin e 91 

double (14 camas casal 

e 182 solteiro) 

12 flats, 99 aptos e 04 

suítes (58 camas casal e 

122 solteiro) 

standard e luxo (78 

camas casal e 150 

solteiro) 

single, double e triplo 

(24 camas casal e 13 

solteiro) 

Metragem 16 m² flats 36 m² 

aptos 22 m² 

suítes 33 m² 

15 m² 45 m² 

Unidades 

habitacionais 

com 

banheiro 

privativo 

105 115 99 30 

Unidades 

habitacionais 

0 0 0 0 

mailto:monica@dmaxhotel.com.br
mailto:monica@dmaxhotel.com.br
http://www.estorilhotel.com.br/
http://www.estorilhotel.com.br/
mailto:contato@estorilhotel.com.br
mailto:contato@estorilhotel.com.br
http://www.hoteltenda.com.br/
http://www.hoteltenda.com.br/
mailto:reservas@hoteltenda.com.br
mailto:reservas@hoteltenda.com.br
http://www.tennesseeflat.com.br/
http://www.tennesseeflat.com.br/
mailto:flat@tennesseeflat.com.br
mailto:flat@tennesseeflat.com.br
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sem banheiro 

privativo 

Camas extras 

disponíveis 

15 0 0 04 

Unidades 

habitacionais 

com ar - 

condicionado 

105 115 99 30 

Unidades 

habitacionais 

com 

ventilador 

0 0 0 0 

Unidades 

habitacionais 

com frigobar 

0 115 99 30 

Unidades 

habitacionais 

com TV a 

cabo 

105 115 99 30 

Unidades 

habitacionais 

com cofres 

(senha 

digital) 

105 0 99 0 

Unidades 

habitacionais 

com Wi fi 

105 115 99 30 

SERVIÇOS PRESTADOS 

Bar Sim Sim Sim Não 

Restaurante Não Sim Não Não 

Room Service Sim Sim Sim Não 

Room Service 

24 h 

Sim Não Não Não 

Lavanderia Sim Sim Sim Sim 
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Estacionamento Sim Sim Sim Sim 

Manobrista Não Não Sim Sim 

Ar refrigerado 

central 

Sim Não Não Não 

Elevadores Sim Sim Sim Sim 

Central 

telefônica 

Sim Sim Sim Sim 

Fax Sim Não Não Sim 

Café da 

manhã 

Sim Sim Sim Sim 

Piscina Não Não Não Não 

Sauna Não Não Sim Não 

Academia Não Sim Sim Não 

Salão de Jogos Não Não Não Não 

Playground Não Não Não Não 

Quadra de 

esportes 

Não Não Não Não 

Acessibilidade Sim Sim Sim Não 

TV no lobby Sim Não Sim Sim 

Wi Fi no 

lobby 

Sim Sim Sim Sim 

Business 

center 

Sim Não Não Não 

Loja de 

conveniência 

Sim Não Não Não 

Salas de 

eventos 

Apenas uma mesa de 

reunião para 12 

pessoas 

Centro de convenções 

aberto: 16x11x2,90 

01 sala com 

10x11x2,90 

01 sala com 

6,60x11x2,90 

02 salas com 

5,30x7,30x2,30 

07 salas com 

capacidade para até 100 

pessoas em auditório 

 

Não 
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01 sala com 

2,50x4,00x2,80 

01 sala com 

6,50x12,00x2,90 

Ambientes 

sociais 

Sim Sim Não Não 

Recreacionistas Não Não Não Não 

Aceita cartões Sim Sim Sim Sim 

QUADRO DE FUNCIONÁRIOS 

Funcionários 

permanentes 

17: recepção 06, copa 

02, governança 06, 

administração 01, 

manutenção 01 e 

gerência 01 

28 29: recepção e gerência 

10,  camareira 08, 

lavanderia 05 e copa 06 

09 

Funcionários 

temporários 

0 0 0 0 

INFORMAÇÕES FÍSICAS 

Área total 3.237,70 m² 6.000 m² Não informado 1.800 m² 

Ano da 

construção 

2014 1992 – 2002 – 2012 Antigo Coliegio 2000 

Número de 

pavimentos 

03 04 e 07 05 09 

Numero de 

vagas de 

estacionamento 

75 120 Não informado 30 

Projeto para 

ampliação ou 

modernização 

do prédio 

Não Sim Não Sim-ampliação 

INFORMAÇÕES GERENCIAIS 

Meses de 

baixa 

demanda 

Janeiro, Fevereiro, 

Julho e Dezembro 

Janeiro, Fevereiro, 

Julho e Dezembro 

Janeiro, Junho, Julho e 

Dezembro 

Março 

Meses de alta Maio, Setembro e Abril, Maio, Setembro, Fevereiro, Março, Novembro 
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demanda Outubro Outubro e Novembro Abril, Maio, Agosto, 

Setembro, Outubro e 

Novembro 

Taxa de 

ocupação 

média nos 

meses de 

baixa 

demanda 

30% 40% Não informado Não informado 

Taxa de 

ocupação 

média nos 

meses de alta 

demanda 

49% 70% Não informado Não informado 

Taxa de 

ocupação 

média aos 

finais de 

semana 

Varia de acordo com 

os eventos agendados 

(casamentos e 

formaturas) 

20 a 30% Não informado Não informado 

Diária média 

durante a 

semana 

R$ 150,00 R$ 140,00 Não informado Não informado 

Diária média 

aos finais de 

semana 

R$ 158,00 R$ 120,00 Não informado Não informado 

Perfil 

predominante 

dos hóspedes 

Negócios (viagens a 

trabalho) 

Negócios Executivo Não informado 

Principal 

ferramenta 

utilizada para 

incrementar as 

vendas 

Feedback positivo em 

sites de vendas, 

contatos comerciais 

junto a empresas e 

agencias de viagens e 

investimento em 

marketing 

Canais de reservas 

 

 

Sites de reservas 

 

 

Não informado 

 

Distancia até o 

aeroporto 

6,1 Km 6,5 Km 3,4 Km 6 Km 
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Distancia até a 

rodoviária 

900 metros 3,0 Km 3,0 Km 2,5 Km 

 

INFORMAÇÕES CADASTRAIS 

 QUALITY SUN 

VALLEY 

TRAVEL INN IBIS MAX PLAZA 

Endereço Rua Aimorés, 501- 

Salgado Filho Fone 

(14) 3402-9090 

Av. Dr. Thimo Bruno 

Belucci, 1001 – Jardim 

Aquarius 

Fone (14) 2105-0200 

Av. das Esmeraldas, 

821- Jardim Tangará 

Fone (14) 3042-0527 

 

Rua Maranhão, 176- 

Centro 

Fone: (14) 3402-

7777 

Site e e-mail www.atlanticahotels.

com.brhospedagem@

sunvalley.com.br 

 

www.travelinn.com.brve

ndas@agisol.com.br 

 

www.ibis.comh9365-

gm@accor.com.br 

 

www.maxplazahotel.

com.br 

reservas@maxplazah

otel.com.br 

Início das 

atividades 

01/11/1977 30/10/2014 24/04/2017 27/05/1995 

Tipo de 

classificação 

Hotel Hotel Hotel Hotel 

Pertence a 

alguma rede 

hoteleira 

Atlântica Hotels Rede Travel Inn Accor Não 

Número 

CADASTUR 

26.024373.20.0001-5 Não é cadastrado 26.082599.20.0001-5 26.085043.20.0001-6 

UNIDADES HABITACIONAIS 

Quantidade 

total de UH’s 

107 102 126 84 

Categorias 33 superior single, 15 

superior double, 10 

superior triplo, 15 

luxo single, 29 luxo 

double, 02 luxo triplo 

e 03 suítes ( 51 camas 

casal e 124 solteiro) 

single (01 cama de casal 

king size), double ( (02 

camas de casal queen 

size) e adaptado  (01 

cama de casal king size)( 

51 camas king size e 102 

queen size) 

13 single e 113 double 

(13 camas casal e 226 

solteiro) 

Todos categoria luxo: 

43 aptos cama casal, 

16 aptos com 02 

camas solteiro, 12 

aptos com 03 camas 

solteiro, 13 aptos 

com 01 cama casal e 

01 cama solteiro ( 56 

http://www.atlanticahotels.com.br/
http://www.atlanticahotels.com.br/
http://www.atlanticahotels.com.br/
http://www.ibis.com/
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camas casal e 81 

solteiro) 

Metragem singles 20 m² 

doubles e triplos 30 

m² 

Suítes 60 m² 

22 m² 18 m² 

 

17 m² 

Unidades 

habitacionais 

com banheiro 

privativo 

107 

 

102 

 

126 

 

84 

 

Unidades 

habitacionais 

sem banheiro 

privativo 

0 0 0 0 

Camas extras 

disponíveis 

08 0 13  (apenas para 

crianças até 12 anos) 

20 

Unidades 

habitacionais 

com ar-

condicionado 

107 102 126 84 

Unidades 

habitacionais 

com ventilador 

0 0 0 0 

Unidades 

habitacionais 

com frigobar 

107 102 126 84 

Unidades 

habitacionais 

com TV a cabo 

107 102 126 84 

Unidades 

habitacionais 

com cofres 

(senha digital) 

107 102 0 (cofres disponíveis na 

recepção) 

84 

Unidades 

habitacionais 

com Wi Fi 

107 102 126 84 
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SERVIÇOS PRESTADOS 

Bar Sim Sim Sim Sim 

Restaurante Sim Não Sim Não 

Room Service Sim Não Não Sim 

Room Service 

24 h 

Sim Não Não Não 

Lavanderia Sim Sim Sim Sim 

Estacionament

o 

Sim Sim Sim Sim 

Manobrista Sim Não Não Sim 

Ar refrigerado 

central 

Não Sim Não Não 

Elevadores Não Sim Sim Sim 

Central 

telefônica 

Sim Sim Sim Sim 

Fax Sim Não Não Não 

Café da manhã Sim Sim Sim Sim 

Piscina Sim Não Não Não 

Sauna Sim Não Não Não 

Academia Sim Sim Não Sim 

Salão de Jogos Sim Não Não Não 

Playground Sim Não Não Não 

Quadra de 

esportes 

Sim Não Não Não 

Acessibilidade Sim Sim Sim Sim 

TV no lobby Sim Sim Sim Sim 

Wi Fi no lobby Sim Sim Sim Sim 

Business 

center 

Não Sim Sim Não 

Loja de 

conveniência 

Não Sim Não Não 
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Salas de 

eventos 

Terra Brasilis 29 x 16 

mAmetista 16 x 8 m 

Esmeralda 16 x 7,5 m 

Topázio 13,5 x 8,5 m 

Ágata 13,5 x 8 m 

Rubi 14 x 5,5 m 

Jade 10 x 4 m 

Safira 12 x 6 m 

01 sala Não Sala da Vinci: 10,80 

x 5,10 

Sala Michelangelo: 

5,50 x 5,10 

Ambientes 

sociais 

Sim Sim Sim Sim 

Recreacionistas Não Não Não Não 

Aceita cartões Sim Sim Sim Sim 

Outros Brinquedoteca e 

copinha do bebê 

   

QUADRO DE FUNCIONÁRIOS 

Funcionários 

permanentes 

62: recepção 13, 

eventos 05, 

governança 13, 

controladoria 03, 

compras 02, cozinha 

11, restaurante 09, 

lavanderia 05 e 

vendas 01 

13: 03 administrativo, 02 

copa, 04 governança, 03 

recepção e 01 

manutenção 

13: 01 gerente, 01 

subgerente, 04 

atendentes de 

hospedagem, 03 

atendentes de alimentos 

e bebidas, 03 

arrumadeiras e 

01 assistente de 

manutenção 

20 

Funcionários 

temporários 

0 0 0 0 

INFORMAÇÕES FÍSICAS 

Área total 30.000 m² Não informado Não informado 3.200 m² 

Ano da 

construção 

1977 2014 2016 1990 a 1997 

Número de 

pavimentos 

02 06 10 06 

Número de 

vagas de 

estacionament

50 cobertas e 35 

descobertas 

74 126 25 
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o 

Projeto para 

ampliação ou 

modernização 

do prédio 

Sim, em processo de 

retrofit 

Não Não Sim, para 

modernização 

INFORMAÇÕES GERENCIAIS 

Meses de baixa 

demanda 

Janeiro e Julho Julho e Dezembro Janeiro e Julho Janeiro, Fevereiro e 

Dezembro 

Meses de alta 

demanda 

Fevereiro, Março, 

Outubro, Novembro e 

Dezembro 

Fevereiro a Junho e 

Agosto a Novembro 

Outubro e Novembro Novembro 

Taxa de 

ocupação 

médianos 

meses de baixa 

demanda 

35% 19% Não há dados- 

inauguração recente 

32% 

Taxa de 

ocupação 

média nos 

meses de alta 

demanda 

50 a 55% 30% Não há dados- 

inauguração recente 

40% 

Taxa de 

ocupação 

média aos 

finais de 

semana 

50% Menor (não informado o 

percentual) 

 

Não há dados- 

inauguração recente. 

Média do 1° mês aos 

finais de semana: 22% 

25% 

 

Diária média 

durante a 

semana 

R$ 180,00 R$ 175,00 R$ 155,00 R$ 140,00 

Diária média 

aos finais de 

semana 

R$ 210,00 R$ 153,00 R$ 139,00 R$ 135,00 

Perfil 

predominante 

dos hóspedes 

Representantes 

comerciais 

Empresários Executivos Negócios 

Principal Sites terceirizados Visitas em empresas Site do hotel Internet e vendedores 



106 
 

ferramenta 

utilizada para 

incrementar as 

vendas 

Distancia até o 

aeroporto 

07 Km 6,8 Km 4 Km 3,6 Km 

Distancia até a 

rodoviária 

03 Km 13,7 km 1,5 Km 3,3 Km 

 

INFORMAÇÕES CADASTRAIS 

 ALVES FRAGATA JR 

Endereço 

 

Rua 24 de Dezembro, 

1236- Centro 

Fone: (14) 2105-3366 

Av. Nelson Severino 

Zambom, 160-146 – Fragata 

Fone: (14) 3433-6170 

Av. Rio Branco, 716 – Alto 

Cafezal Fone: (14) 2105-

2800 

Site e e-mail www.alveshotel.com.br 

reservas@alveshotel.com.br 

www.aparthotelfragata.com.br 

faturashotelfragata@outlook.com 

www.jrhotel.com.br 

reservasmarilia@jrhotel.com.br 

Início das atividades 01/10/1977 30/09/1999 22/12/2002 

Tipo de classificação Hotel Hotel Hotel 

Pertence a alguma rede 

hoteleira 

Não Não Não 

Número CADASTUR 20.019680.20.0001-5 Não é cadastrado Não é cadastrado 

UNIDADES HABITACIONAIS 

Quantidade total de 

unidades habitacionais 

92 54 79 

Categorias standard, diplomata e 

suíte (15 camas casal e 

163 solteiro) 

econômico e luxo (16 camas 

casal e 94 solteiro) 

Luxo, suíte 

executiva e suíte master (24 

camas casal e 107 solteiro) 

Metragem De 6 a 12 m² 30 m² e 15 m² Não informado 

Unidades habitacionais 

com banheiro privativo 

90 54 79 

Unidades habitacionais 02 0 0 

http://www.aparthotelfragata.com.br/
http://www.jrhotel.com.br/
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sem banheiro privativo 

Camas extras 

disponíveis 

Não informado 0 0 

Unidades habitacionais 

com ar condicionado 

46 42 79 

Unidades habitacionais 

com ventilador 

46 12 0 

Unidades habitacionais 

com frigobar 

90 54 79 

Unidades habitacionais 

com TV a cabo 

92 54 79 

Unidades habitacionais 

com cofres (senha 

digital) 

0 0 0 

Unidades habitacionais 

com Wi Fi 

92 54 79 

SERVIÇOS PRESTADOS 

Bar Sim Não Não 

Restaurante Sim Não Não 

Room Service Sim Não Sim 

Room Service 24h Não Não Sim 

Lavanderia Sim Sim Sim 

Estacionamento Sim Sim Sim 

Manobrista Sim Não Sim 

Ar refrigerado central Sim Não Sim 

Elevadores Sim Não Sim 

Central telefônica Sim Sim Sim 

Fax Sim Não Não 
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Café da manhã Sim Sim Sim 

Piscina Sim Não Não 

Sauna Sim Não Não 

Academia Sim Não Sim 

Salão de jogos Sim Não Sim 

Playground Não Não Não 

Quadra de esportes Não Não Não 

Acessibilidade Sim Sim Não 

TV no lobby Sim Sim Sim 

Wi Fi no lobby Sim Sim Sim 

Business Center Sim Não Sim 

Loja de conveniência Sim Não Não 

Salas de eventos 11 salas, com 

capacidadede 30 a900 

pessoas 

Não 03 salas, porém em reforma 

Ambientes sociais Sim Não Sim 

Recreacionistas Não Não Não 

Aceita cartões Sim Sim Sim 

Outros --- -- --- 

QUADRO DE FUNCIONÁRIOS 

Funcionários 

permanentes 

40 10: 05 recepcionistas, 03 

camareiras, 01 gerente e 01 

atendente de café da manhã 

23 

Funcionários 

temporários 

0 0 0 

INFORMAÇÕES FÍSICAS 



109 
 

Área total 5.400,00 m² 1.500 m² Não informado 

Ano de construção 1975/2002 1993/2012 2002 

Número de pavimentos 03 03 05 

Número de vagas de 

estacionamento 

60 50 60 

aproximadamente 

Projeto para ampliação 

ou modernização do 

prédio 

Sempre Não Já efetuado 

INFORMAÇÕES GERENCIAIS 

Meses de baixa 

demanda 

Janeiro, Fevereiro e 

Dezembro 

Fevereiro Janeiro 

Meses de alta demanda Março a Novembro Outubro Maio 

Taxa de ocupaçãomédia 

nos meses de baixa 

demanda 

40% 40% Não informado 

Taxa de ocupação média 

nos meses de alta 

demanda 

70% 80% Não informado 

Taxa de ocupação média 

aos finais de semana 

20% 40% Não informado 

Diária média durante a 

semana 

R$ 130,00 R$ 95,00 R$ 145,60 individual e 

R$ 201,60 duplo 

Diária média aos finais 

de semana 

R$ 120,00 R$ 100,00 R$ 135,20 individual e 

R$ 187,20 duplo 

Perfil predominante dos 

hóspedes 

Famílias e executivos Autônomo Representantes 

Principal ferramenta 

utilizada para 

incrementar as vendas 

Agências e diretos Internet Desconto 

Distância até o 

aeroporto 

4 Km 9 Km 5 Km 

Distância até a 5 Km 1,5 Km 5,5 Km 
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rodoviária 

Fonte: Elaborado pelos autores a partir de dados fornecidos pelos estabelecimentos hoteleiros, ano 2017 
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Como pudemos notar, 03 hotéis pertencem a redes hoteleiras: o Quality (Atlântica 

Hotels), o Ibis (Accor) e o Travel Inn (Rede Travel Inn); os demais são administrados pelos 

próprios proprietários, a conhecida gestão familiar. 

Nota-se, também, através do perfil predominante dos hóspedes, que a hotelaria de 

Marília está voltada principalmente ao Turismo de Negócios e Eventos, como já 

mencionamos em oportunidades anteriores, devido, principalmente, ao grande número de 

indústrias e empresas, de universidades, de hospitais e clínicas médicas. 

Por isso, os estabelecimentos, em sua maioria, não ofertam estrutura de lazer em seus 

espaços, como piscina, sauna e salão de jogos, priorizando serviços  requisitados pelo hóspede 

de negócios, como, por exemplo, wi fi, salas de eventos e serviço de lavanderia, além de 

academia, que, como sabemos, tem cada vez mais adeptos, tornando-se, desse modo, um 

diferencial para que o hóspede mantenha sua rotina diária. 

Por esse motivo, observamos que as taxas de ocupação são mais altas de segunda a 

sexta-feira; nos finais de semana, pelo declínio da ocupação, os valores das tarifas são 

menores na maioria dos hotéis, visando atrair o visitante. O hotel Quality Sun Valley 

consegue, normalmente, manter a mesma taxa de ocupação e tarifa nos finais de semana, pois 

tem um salão que comporta 350 pessoas no qual são realizados muitos eventos, como 

casamentos, atraindo, dessa forma, também a hospedagem. No período de formaturas, os 

hotéis costumam apresentar taxas altas de ocupação nos finais de semana, já que, como vimos 

no capítulo sobre o sistema educacional, são mais de 80 cursos oferecidos pelas diversas 

instituições de ensino superior de Marília. 

Infelizmente, alguns gestores não informaram as taxas de ocupação, bem como as 

diárias médias de suas unidades, mas, com os dados que temos, chegamos a uma ocupação 

média de aproximadamente 56% durante a semana, o que equivale dizer que Marília tem 775 

UH’s ocupadas todos os dias. Os valores das tarifas fornecidos são referentes aos meses de 

maio e junho de 2017. 

Considerando que turista é qualquer indivíduo que realiza viagem superior a 24 horas, 

usufruindo da infraestrutura do local visitado, motivado por situações diversas, podemos 

afirmar que Marília tem fluxo consolidado de turistas. Prova disso foi a abertura do Ibis 

Marília, em abril de 2017, já que a construção e instalação de um empreendimento desse porte 

exigem prévio e rigoroso estudo de mercado. 
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Após o levantamento, realizado através de entrevistas com os funcionários, visitas aos 

estabelecimentos, e-mail e site, verificamos que a rede hoteleira de Marília tem estrutura 

adequada para seu público e número suficiente de unidades habitacionais para atender a 

demanda atual. 

Os outros 16 hotéis, que somam 391 UH’s, ou seja, 28,26% do total, são os seguintes: 
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Tabela 41:Matriz qualitativa dos meios de hospedagem do Município de Marília 

NOME ENDEREÇO UNIDADES 

HABITACIONAIS 

ESTACIONAMENTO RESPONSÁVEL 

PELA PESQUISA 

Almarú Rua Gabriel Santos de 

Almeida, 42 – Jardim 

Araxá – CEP 17.525-050 

Fone (14) 3113-8600 

24(10 camas casal 

e 18 solteiro) 

30 vagas Franciane 

Amarilis Av. Rio Claro, 75 – Centro 

CEP 17.515-010 

Fone (14) 3454-1502 

17(06 camas casal 

e 21 solteiro) 

15 vagas Rodrigo 

Aquarius Rua Luís Monteiro, 35 – 

Jardim São Francisco - 

CEP 17.507-340 

Fone (14) 3433-2544 

54(54 camas casal 

e 54 solteiro) 

20 vagas Orlando 

 

Hebron 

Av. Santo Raineri Primo, 

400 - CEP 17.521-520 

Fone (14) 3433-2256 

13(11 camas casal 

e 19 solteiro) 

08 vagas Marilda 

Nove de Julho Rua 9 de Julho, 1583 – 

Centro - CEP 17.500-060 

Fone (14) 3301-

0390 ou 3316-3696 

23(09 camas casal 

e 21 solteiro) 

07 vagas Paulo 

Rex Rua Armando Sales de 

Oliveira, 77 – Centro - 

CEP 17.500-130 

Fone (14) 3433-5488 

25(10 camas casal 

e 32 solteiro) 

10 vagas Lucas 

Marília Hotel Rua Paraná, 358 – Centro - 

CEP 17.509-080 

Fone (14) 3433-5904 

18(05 camas casal 

e 26 solteiro) 

18 vagas Márcia 

Casa Grande Rua 24 de Dezembro, 889 

– Centro 

CEP 17.500-060 

Fone (14) 3433-9569 

20(05 camas casal 

e 41 solteiro) 

20 vagas Vivian 

Castro Alves Av. Castro Alves, 252  B. 

Somenzari 

CEP 17.506-000 

Fone (14) 3433-6750 

30(30 camas casal 

e 40 solteiro) 

30 vagas Elaine 
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Castro Alves 

Norte 

Rua Antonieta Altenfelder, 

2475- Bairro Santa 

Antonieta 

CEP 17.512-130 

Fone (14) 3306-7305 

23(18 camas casal 

e 24 solteiro) 

16 vagas Michele 

Hotelplan (Razão 

Social)Santa 

Mônica (Fantasia) 

Av. Júlio Prestes, 136- 

Jardim Souza 

CEP 17.503-090 

Fone (14) 3422-2661 ou 

Fax (14) Fone (14) 3422-

2685 

30(06 camas casal 

e 45 solteiro) 

30 vagas Carlos 

César ( Grande 

Hotel desativado) 

 

Av. Carlos Gomes, 659- 

Centro 

CEP 17.500-030 

Fone (14) 3422-5682 

24(40 camas 

solteiro) 

15 vagas César 

Líder Rua 9 de Julho, 1333 – 

Centro 

CEP 17.500-120 

Fone (14) 3432-4479 

27(08 camas casal 

e 26 solteiro) 

50 vagas Paulo 

Flórida Rua 24 de dezembro, 567 

– Centro 

CEP 17.500-060 

Fone (14) 3433-0235 

18(03 camas casal 

e 27 solteiro) 

02 vagas Cibele 

Umuarama Rua Prudente de Moraes, 

128 Centro  - CEP 17.500-

140 

Fone (14) 3422-3960 

25(12 camas casal 

e 48 solteiro) 

30 vagas 

(conveniadas) 

Helena 

Nosso Hotel Rua José Geronimo Peres, 

280 

Jardim Continental 

CEP 17.524-220 

Fone (14) 3451-2319 

20(02 camas casal 

e 22 solteiro) 

12 vagas Moraes 

Fonte: Elaborado pelos autores a partir de dados fornecidos pelos estabelecimentos hoteleiros, ano 2017 
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Somando as 1384 unidades habitacionais, ou seja, os 27 estabelecimentos descritos 

acima, temos2.457 leitos. 

Hospedagens Alternativas 

O conceito de hospedagem em motéis tem crescido no Brasil e a ABMOTÉIS- 

Associação Brasileira de Motéis- tem como principal objetivo que os motéis sejam 

reconhecidos como meio de hospedagem alternativa. Com isso passariam a ter os mesmos 

direitos e benefícios concedidos ao ramo da hotelaria. 

Segundo a ZEAX Expertise em Motéis, esse segmento movimenta mais de R$ 4 

bilhões de reais por ano na economia brasileira, emprega mais de 250 mil trabalhadores 

formais e hospeda em torno de 100 milhões de hóspedes por ano. 

Marília conta com 07 motéis, totalizando 179 leitos, que se tornam opção de 

hospedagem, especialmente quando os hotéis estão lotados: 

Momento: 30 leitos 

Havaí: 19 leitos 

Oásis: 30 leitos 

Fênix: 15 leitos 

Prata: 33 leitos 

Magnum: 17 leitos 

Turismotel: 35 leitos 

 

Não poderíamos deixar de mencionar aqui as novas tendências de mercado, como, por 

exemplo, o site www.airbnb.com.br, através do qual as pessoas anunciam e reservam 

acomodações: abrange mais de 35.000 cidades em 192 países e permite que os interessados 

aluguem o todo ou parte de sua própria casa. O aplicativo é polêmico e divide opiniões, 

sofrendo resistência de alguns que defendem o argumento de que pode prejudicarsetores da 

economia, como a rede hoteleira, e defendida por outros que argumentamtratar-se de um 

incentivo ao turismo. 
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Vale destacar, também, a chamada “segunda residência”, constituída, no caso de 

Marília, por chácaras que oferecem acomodações. São dezenas delas, divulgadas na internet, 

que passam a ser a primeira opção de muitos visitantes, principalmente quando se tratade 

grupos de pessoas. 

Na tabela abaixo, temos a relação de chácaras para locação em Marília, de acordo com 

o levantamento feito pelo Marília e Região Convention & Visitors Bureau e o SINHORES- 

Sindicato de Hotéis, Restaurantes, Bares e Similares de Marília:
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Tabela 42:Matriz quantitativa de chácaras disponíveis para locação no Município de Marília 

CHÁCARAS LOCALIZAÇÕES CONTATOS FONES ACOMODAÇÕES 

Chácara Bela Flor Marília/SP José Carlos (14) 99784-2030  - 

(14) 99715-1717 

20 pessoas 

Chácara Bela Vista Pombo – Marília/SP Maria (14) 99773-1023  - 

(14) 3221-3043 

15 pessoas 

Chácara Cristo Marília/SP  (14) 99773-0262 18 pessoas 

Chácara do Bicudo I Esmeralda – 

Marília/SP 

Marcelo (14) 98118-8859 30 pessoas 

Chácara do Bicudo II Esmeralda – 

Marília/SP 

Marcelo (14) 98118-8859 20 pessoas 

Chácara do 

Pombo444 

Pombo – Marília/SP Valdir (14) 99743-6399  -  

(14) 3414-1751 

17 pessoas 

Chácara do Taina Industrial  - 

Marília/SP 

Neusa (14) 98143-9860   - 

(14) 3425-1800 / 

25 pessoas 

Chácara Ebenézia Padre Nóbrega – 

Marília/SP 

Franciele (14) 99703-1204 - 

(14) 3301-8982 

12 pessoas 

Chácara Guarujá Padre Nóbrega – 

Marília/SP 

Edna (14) 99121-3954 – 

(14) 3221-3255 

20 pessoas 

Chácara Itaipu Pombo – Marília/SP Cíntia (14) 3221-1020 10 pessoas 

Chácara JC Marília/SP Carlos Eduardo 14) 99783-8018 – 

(14) 3221-5879 

10 pessoas 

Chácara Marília Parque São Jorge – 

Marília/SP 

Fernanda (14) 99784-7771 30 pessoas 

ChácaraMariliano Aeroporto – 

Marília/SP 

José Carlos (14) 99784-2814 10 pessoas 

Chácara Meu Xodó Padre Nóbrega – 

Marília/SP 

Diva (14) 99672-2550 – 

(14) 3417-5571 

20 pessoas 

Chácara Moderna Padre Nóbrega – 

Marília/SP 

José Antônio (14) 3415-3302 20 pessoas 

Chácara 

PadreNóbrega 

Padre Nóbrega – 

Marília/SP 

 (14) 99744-7672 – 

(14) 3422-3364 

10 pessoas 

Chácara Paraíso Padre Nóbrega – 

Marília/SP 

Eunice (14) 99721-5163 – 

(14) 3413-7590 

20 pessoas 

Chácara Passárgada Laranjais – 

Marília/SP 

Armando (14) 3433-3643 15 pessoas 

Chácara Peroba Rosa 

www.perobarosa.co.b

r 

Padre Nóbrega – 

Marília/SP 

Guilherme 

Mendonça 

(14) 99743-4436 18 pessoas 
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Chácara Pingo de 

Ouro 

Cavalari – 

Marília/SP 

 (14) 3454-9445 25 pessoas 

Chácara Quinta das 

Flores 

Avencas – 

Marília/SP 

Ivone (14) 98126-1476 – 

(14) 3413-6614 

10 pessoas 

Chácara Recanto da 

Alegria 

Marília/SP Dona Rosa (14) 99789-6077 – 

(14) 3417-1853 

15 pessoas 

Chácara Recanto do 

Redondo 

Padre Nóbrega – 

Marília/SP 

Flávio (14) 99722-4250 – 

(14) 3415-6259 

15 pessoas 

Chácara Recanto 

Feliz 

Padre Nóbrega – 

Marília/SP 

Nelson (14) 99676-6273 – 

(14) 99124-8296 

20 pessoas 

Chácara Recanto 

Paraíso 

Padre Nóbrega – 

Marília/SP 

Eunice (14) 3433-3868 – 

(14) 99721-5163 

30 pessoas 

Chácara Recanto Rei 

Davi 

chacararecantodovinic

ius.blogspot.com 

Padre Nóbrega – 

Marília/SP 

Ariadne ou Paco (14) 98139-1022 – 

(14) 99162-0970 

15 pessoas 

Chácara Refúgio MM Panambi – 

Marília/SP 

Vagner (14) 99124-4141 – 

(14) 3433-2625 

20 pessoas 

Chácara Santa 

Carolina 

Santa Gertrudes – 

Marília/SP 

Aline (14) 3451-1144 10 pessoas 

Chácara Santa Rosa 

www.santarosa.tur.br 

Padre Nóbrega – 

Marília/SP 

Guilherme 

Mendonça 

(14) 99743-4436 25 pessoas 

Chácara São Roque Laranjais – 

Marília/SP 

Romildo (14) 99691-2277 12 pessoas 

Chácara Shekiná Monte Alegre – 

Marília/SP 

José Masson (14) 98141-2250 – 

(14) 3433-9031 

10 pessoas 

Chácara Tubarão Condominio 

Estância Uberlândia 

– Marília/SP 

Cido (14) 99736-7178 – 

(14) 3417-8978 

08 pessoas 

Chácara Villa Santa 

Rita 

www.villasantarita.com.br 

Jardim Cavalari –

Marília/SP 

Ricardo / Maria 

Alice 

(11) 6397-7705 - (14) 

99178-2476 

 

20 pessoas 

Chácara Vô Guido Panambi -Marília / 

SP 

José Carlos (14) 3453-1965 – 

(14) 98127-0000 

25 pessoas 

Chácara Vó Quita Pombo - Marília / 

SP 

Max (14) 99608-1671 20 pessoas 

Chácara Zé Arnaldo Cavalari - Marília / 

SP 

Zé Arnaldo (14) 99721-4946 - 

(14) 3221-6821 

20 pessoas 
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Recanto Cascata Cascata – Marília/SP Marcelo (14) 99696-9462 – 

(14) 3425-4349 

20 pessoas 

Recanto Belo 

Horizonte 

Vila Romana – 

Marília/SP 

Roseli – Carlos (14) 98156-6883 – 

(14) 3433-8883 

10 pessoas 

Recanto da Vó Luzia Sta Gertrudes – 

Marília/SP 

Eliana (14) 99124-8389 – 

(14) 3422-1013 

08 pessoas 

Recanto das 

Palmeiras 

Aeroporto – 

Marília/SP 

Madalena (14) 99112-4157 – 

(14) 3433-3431 

15 pessoas 

Recanto do Bariri 

www.recantobariri.com.br 

Esmeralda – 

Marília/SP 

Hélio ou 

Margareth 

(14) 99717-8462 – 

(14) 3454-2898  

18 pessoas 

Fonte: Elaborado pelo MRC&VB e pelo SINHORES a partir de dados colhidos nos sites de locação e 

contato com alguns proprietários, abril de 2016 



120 
 

Os números acima somam 711 leitos oferecidos pelas chácaras. Como vimos, os 

motéis ofertam 179 leitos e o “airbnb” publicava, no dia 28 de julho de 2017, 29 anúncios, 

totalizando 91 leitos.Portanto, a soma dos leitos disponíveis entre as “hospedagens 

alternativas” é 981 que, somado aos 2.457 disponíveis nos hotéis nos dá o total de 3438 leitos 

em Marília. 

Devido a essas novas possibilidades de hospedagem, é difícil calcular o número de 

turistas na cidade; certamente é bem maior do que os números atuais nos mostram. 

 

9. ALIMENTOS E BEBIDAS 

 

Segundo dados da Secretaria Municipal da Fazenda, de fevereiro de 2017, Marília 

possui 446 bares, 302 restaurantes, 37 sorveterias, 125 padarias e 394 lanchonetes, docerias e 

cafeterias. 

Essa vasta oferta do segmento de alimentação, inclusive com estabelecimentos 

voltados a um público específico, como por exemplo, restaurante vegetariano, japonês, 

italiano e frutos do mar, faz com que Marília se torne um pólo gastronômico da região. 

O “Trip Advisor”, site de viagens em que os usuários postam suas opiniões, apresenta 

1225 estabelecimentos, corroborando a grande oferta da cidade, que promove o turismo 

gastronômico e atende tanto os marilienses quanto os turistas. 

Devido a esse grande número, foram estabelecidos os seguintes critérios para 

selecionar os restaurantes analisados: popularidade, localização, tipo de cozinha e ticket 

médio. 

A análise foi feita a partir de entrevistas com os proprietários. 
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Tabela 43: Matriz qualitativa dos restaurantes do Município de Marília 

Nome do Estabelecimento Endereço Tipo de Cozinha Horáriode 

funcionamento 

Delivery Estacionamento 

próprio/vagas 

Acessibilidade Capacidade 

máxima 

(lugares) 

Número de 

funcionários 

Ticket 

médio 

Fluxo de 

visitantes 

Fixos Extras Semana FDS 

515 Pizzaria & Grill Marília 

Site: www.515pizza.com.br 

Início das atividades: novembro 

de 1985 

 

Rua Antonio 

Gallina, 250- 

Portal do Sol 

Tel: (14) 3413 

3515 

Brasileira, 

Italiana e 

Contemporânea. 

Pratos principais: 

pizzas, massas, 

porções e carnes 

Todos os dias, 

das 18:30 às 

23:50 

Sim Sim - 120 vagas Não 250 15 04 R$ 40,00 300 700 

Água Doce Cachaçaria 

Site: www.aguadoce.com.br 

Início das atividades: 2010 

Av. Sampaio 

Vidal, 115 

Barbosa 

Tel: (14) 

33012587 

Brasileira.Pratos 

principais: 

feijoada, costela 

na churrasqueira 

a bafo, arroz 

carreteiro, tutu a 

mineira e feijão 

tropeiro 

2ª à 6ª das 

17:30 às 23:30 

e aos sábados 

das 11:30 às 

00:30 

Não Não Sim 230 12 04 Não 

informado 

Não informado 

 

 

 

Baby Buffalo 

Site:babybuffalo.com.br 

Início das atividades: 1990 

 

Av. Sampaio 

Vidal, 81 

Barbosa 

Tel: (14) 3433 

9998 

A La Carte  

Pratos principais: 

fatiado de carnes 

Todos os dias, 

das1hàs 15h e 

das 19h às 22h 

Não Não Sim 180 12  

 

 

0 

R$ 50,00 Não 

informado 

80 

http://www.aguadoce.com.br/
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Bar do Português 

Site: bardoportugues.com.br 

Início das atividades: 2012 

 

R. Sete de 

Setembro, 387 

Boa Vista 

Tel: (14) 

33011913 

Culinária de 

boteco 

Pratos principais:   

bolinho de 

bacalhau e lombo 

de bacalhau 

gratinado 

2ª a 6ª das 

16:30 às 00:30  

sábados das 

11:30 às 00:30 

Não Não Sim 200 08 02 R$ 35,00 500 600 

Café do Lado – Coffee Bar & 

Bistrô 

Início das atividades: 2002 

 

Av. das 

Esmeraldas11 

Jd. Tangará 

Tel: (14) 9 

8218-0244 ou 

(14) 9 8123-

2185 

Contemporânea 

Pratos 

principais:filés e 

carnes 

Todos os dias, 

das 19h às 02h 

Sim Não Sim 145 13 04 R$ 80,00 Não informado 

Cantina Mamma Mia 

Site: cantinamammamia.com.br 

Início das atividades: 1990 

 

Rua José 

Alfredo de 

Almeida, 45 

Senador 

Salgado Filho 

Tel: (14) 

34330290 

Italiana 

Pratos principais: 

massas artesanais 

e filés 

3ª a 6ª das 11h 

às 14:30 

2ª à 6ª das 

18hàs 00:30 

sáb. e dom.  

das 11h às 16h 

e aos sábados 

das 18 à 01h 

Não Não Sim Área 

Interna 100 

Área 

Externa 50 

10 0 R$ 60,00 150 500 

Castelli 

Site: 

Rua João 

Martins 

Pizzas 

Lanches 

Todos os dias a 

partir das 17h 

Sim  

 

 

 

Área 

interna 320 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.bardoportugues.com.br/
http://www.cantinamammamia.com.br/
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castellipizzaselanches.com.br 

Início das atividades:2004 

 

Coelho, 1984 

Jd. Santa 

Antonieta 

Tel: (14) 

34818339 

Porções Sim – 25 vagas Sim – rampa 

de acesso e 

banheiros 

Área 

externa 

160 

1

5 

1

0  

FDS 

R$ 30,00 2

50 

900 

Chaplin Gastronomia e 

Entretenimento 

 

Site: chaplinmarilia.com.br 

 

Início das atividades:04/12/1981 

Av. 

República,129 

Cascata 

Tel: (14) 3413 

2411 

Contemporânea 

Pratos principais: 

pizzas 

3ª a 6ªdas 17h 

às 00:00 

Sáb. dom. e 

feriados das 

11h à01:30 

 

 

 

Sim 

 

 

 

Sim - 24 vagas 

 

 

 

Somente para 

deficientes 

físicos 

 

 

 

550 

 

 

 

3

8 

 

 

 

0

3 a 05 

 

 

R$ 60,00 

a  

R$ 80,00 

 

 

 

500 

 

 

 

2000 

Churrascaria Alvorada 

 

Início das atividades: 1987 

Av. Santo 

Antônio, 3871 

Santa Tereza 

Tel: (14) 

34226033 

Brasileira  Pratos 

principais: 

rodízio de carnes, 

buffet de saladas 

e pratos quentes 

Todos os dias, 

das 11h às 15h 

e das 19h às 

23h 

 

 

 

Não 

 

 

 

Sim – 10 vagas 

 

 

 

Sim 

 

 

 

200 

 

 

 

5 

 

 

 

0 

 

 

 

R$ 45,00 

 

 

 

Não informado 

Churrascaria Kieza 

 

Site: 

www.churrascariakieza.com.br 

 

Início das atividades: 

20/10/1987 

Av. Tiradentes, 

1480 

Fragata 

Tel: (14) 

3422 2690 

Cozinha variada  

Prato principal: 

churrasco 

Todos os dias, 

das 11h às 15h 

e das 19h às 

23h 

 

 

 

Sim 

 

 

 

Sim – 80 vagas 

 

 

 

Sim – rampas 

e banheiros 

 

 

 

320 

 

 

 

3

5 

 

 

 

1

0 

 

 

 

R$ 70,00 

 

 

 

Média diária de 

150 pessoas 

OBS: Do fluxo diário, em torno de 50% são visitantes de outras cidades; empresários e representantes. Faz também serviços de festas: aniversários, casamentos, formaturas, encerramento de 

http://www.castellipizzaselanches.com.br/
http://www.castellipizzaselanches.com.br/
http://www.chaplinamarilia.com.br/
http://www.chaplinamarilia.com.br/
http://www.churrascariakieza.com.br/
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ano. 

CopacabanaBar e Restaurante 

 

Site: 

barcopacabana.com.br 

 

Início das atividades: 

final de 2007 

Av Sampaio 

Vidal, 7 

Centro 

Tel: (14) 

34141479 

A la carte 

Pratos principais: 

petiscos, filé, 

picanha, peixe na 

telha e aos 

sábados feijoada 

3ª à 5ª das 18h 

às 00:00, 6ª das 

18h às 01:30, 

sábados das 

12h às 01:30e 

aos domingos 

das 12h às 

00:00 

 

 

 

Sim, no 

almoço 

 

 

 

Não 

 

 

 

Sim - rampas, 

banheiros e 

espaço no 

salão 

 

 

 

178 

 

 

 

1

9 

 

 

 

0

3 

 

 

 

R$ 60,00 

 

 

 

 

Entre 50 a 

60 

 

 

 

200 

OBS: Às segundas-feiras o restaurante é fechado, exceto em feriados e datas comemorativas. Aos sábados, o movimento é bem grande. O restaurante  atende muitopessoas de empresas que 

vem à cidade a trabalho. Estilo musical: rock, jazz e MPB. Não há músicas ao vivo. 

Cupim Bar e Restaurante 

 

www.cupimdemarilia.com.br 

 

Início das atividades: 1999 

Av. Presidente 

Roosevelt, 

4,Boa Vista 

Tel: (14) 3454  

2361 

Comida típica 

brasileira 

Todos os dias-

Almoço: 11h às 

15h 

Jantar: 18h à 

meia noite 

Sim Sim- 25 vagas Sim 200 1

5 

0 R$ 35,00 Não informado 

Doctor Beer 

 

Site: 

www.doctorbeerstore.com.br 

 

Início das atividades: 

13/08/2009 

Av. Rio 

Branco, 1331 

Alto Cafezal 

Tel: (14) 

34225078 

Brasileira 

(Boteco) 

Pratos principais: 

costelinha 

barbecue, 

hamburgueres, 

frango com mel e 

pimenta, 

4ª e 5ª das 18h 

às 01h 

6ª e sábados 

das 18h às 02h 

 

 

 

 

 

Não 

 

 

 

 

 

Não 

 

 

 

 

Sim – somente 

para 

deficientes 

físicos 

 

 

 

 

 

180 

 

 

 

 

 

1

0 

 

 

 

 

 

0 

 

 

 

 

 

R$ 60,00 

 

 

 

 

 

60 a 100 

 

 

 

 

 

1

80 a 

220 
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coxxola, filés e 

bolinhos 

Donna Oliva Pizzaria 

 

Início das atividades: 2010 

Av. Sampaio 

Vidal, 160 

Centro 

Tel: (14) 

34324789 

Pizza 

Pratos principais: 

pizza Donna 

Oliva e 

gratinados de 

búfala 

 

3ª a Domingo, 

das 17h à0:00 

 

 

 

Sim 

 

 

Sim - 80 vagas 

(cobra-se uma 

taxa de R$ 5,00 

por carro) 

 

 

 

Sim – rampas 

e banheiros 

 

 

 

280 

 

 

 

3

7 

 

 

 

0

3 

 

 

 

R$ 50,00 

 

 

 

200 

 

 

 

1

200 

OBS: Calcula-se que 35% dos visitantes são de cidades vizinhas. 

Kozan Restaurante Japonês 

 

Site: 

www.kozan.com.br 

 

Início das atividades: maio de 

2012 

Av. das 

Esmeraldas, 

127 

Jd. Tangará 

Tel: (14) 

34136607 

Japonesa 

Pratos principais: 

Rodízio 

2ª a Sábado, 

das 12h às 

15h e das 19h 

às 23h 

 

 

 

 

Não 

 

 

 

Sim - 01 vaga 

(para 

deficientes) 

 

 

 

Sim - rampas 

e banheiros 

 

 

 

120 

 

 

 

2

0 

 

 

 

0 

R$ 55,00 

(de 2ª a 

5ª) 

R$ 65,00 

(6ª e 

sábado) 

 

 

 

100 

 

 

 

2

80 

OBS: Do fluxo total de visitantes, cerca de 30% são de cidades vizinhas, sendo que mais ou menos 15% vêm exclusivamente ao restaurante. 

Le Marche Bistrô e Empório 

Gourmet 

 

 

Início das atividades: 

06 de maio de 2015 

Rua Álvares 

Cabral, 190 

Centro 

Tel: (14)) 

31135213 

 

Francesa 

mediterrânea 

Pratos principais: 

Risoto de 

camarão, 

entrecote, salmão 

3ª a sábado das 

11:30 às 14:30 

(almoço) 

14:30 (café) 

19:30 (jantar) 

até último 

 

 

 

 

 

Não 

Sim - 04 vagas 

(em frente) 

 

30 vagas 

(convênio com 

estacionamento 

 

 

 

 

 

Sim- rampas e 

 

 

 

 

 

70 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

0

 

 

 

 

 

R$ 170,00 

 

 

 

 

 

25 

 

 

 

 

 

45 

http://www.kpzan.com.br/
http://www.kpzan.com.br/
http://www.kpzan.com.br/
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e outros cliente 

Aos domingos 

só abre para o 

almoço 

da rua paralela) 

 

 

banheiros 1 2 

OBS: 02 pessoas (proprietários) falam fluentemente francês e inglês e 01 (funcionário) fala tailandês e inglês. Faz casamentos, aniversários e outros eventos. 

Mesa da Roça 

 

Site: mesadaroca.com.br 

 

Início das atividades: 2014 

 

Rua Álvares 

Cabral, 175 

Centro 

Tel: (14) 

33671125 

Mineira 

Pratos principais: 

feijoada, bobó de 

camarão e frango 

com quiabo 

 

Todos os dias, 

das 11h às 15h 

 

 

 

Não 

Sim - 03 vagas 

(sendo 01 para 

deficientes) e 

mais 30 vagas  

(convênio com 

estacionamento 

da rua paralela) 

 

 

 

Sim - vaga de 

garagem e 

banheiros 

 

 

 

150 

 

 

 

1

0 

 

 

 

0

7 Fds 

R$ 22,00 

(2ª à 6ª) 

 

R$ 29,00 

sáb., dom. 

e feriados 

 

 

 

200 

 

 

 

300 

OBS; Às 6ª, sábados e domingos é cobrada uma taxa de R$ 2,00 por pessoa, referente ao couvert para apresentação de músicas ao vivo 

Muralha 

 

Início das atividades: 1986 

Rua Joaquim 

de Abreu 

Sampaio 

Vidal, 101 

Alto Cafezal 

Tel: (14) 

34333562 

Chinesa 

 

De 2ª  a6ª das 

11h às 14h e 

das 18:30 às 

23:00 

Sábados e 

domingos das 

11:30 às  14:30 

e das 18:30 às 

23:00 

Sim 

 

 

 

Sim 

 

Sim Não 70 0

5 

0 R$ 60,00 Médio Alto 

 

Niha Gastronomia Libanesa Rua Álvares Árabe De 2ª a 5ª das         

http://www.mesadaroca.com.br/
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Site: 

www.niha.com.br 

 

Início das atividades: 2010 

Cabral, 513 

Barbosa 

Tel: (14) 

34139659 

Prato Principal: 

Esfihas 

11:30 às 14:30 

e das 17:30 às 

21:30.De 6ª até 

às 22:30 

 

 

 

 

Sim 

 

 

 

Sim – 04 vagas 

 

 

 

Sim – rampas 

e banheiros 

 

 

 

30 

 

 

 

0

3 

 

 

 

0 

 

 

 

R$ 35,00 

 

 

Média diária de 

30 a 50 

OBS: Aos sábados, domingos e feriados é fechado. Dentre a média diária de visitantes, cerca de  20% são de outras cidades. 

O Forno 

 

Site: ofornorestaurante.com 

 

Início das atividades: maio de 

1982 

Rua Álvares 

Cabral, 191 

Centro 

Tel: (14) 

34330001 

Brasileira 

Pratos principais: 

pizzas e filé à 

parmegiana 

 

Todos os dias, 

das 11h às 

14:30 e das 18h 

à 01h 

 

 

Sim 

 

 

Sim - 30  vagas 

 

 

Sim - rampas 

e banheiros 

 

 

 

246 

 

 

 

2

3 

 

 

 

0

7 

 

 

R$ 40,00 

 

 

 

70 

 

 

 

90 

OBS: Toda quinta-feira a noite tem música ao vivo e o movimento é grande. 

Osteria Casa Toscana 

 

Início das atividades: 

24 de março de 2012 

Rua Álvares 

Cabral, 263 

Centro 

Tel: (14) 3306 

9556 

Italiana- pratos 

típicos da região 

da Toscana 

Pratos principais: 

antepastos, 

massas, carnes e 

frutos do mar 

De 3ª à 6ª das 

19:00 às 23:30 

Sábado das 

11:30 às 15h e 

das 19:00 às 

23:30 

Domingo das 

11:30 às 15h 

 

 

Não 

 

 

Sim- 03 vagas 

       

Recanto da Roça 

 

Rodovia 

Rachide Raies, 

Culinária mineira 

Pratos principais: 

De segunda à 

sexta-feira, das 

Não Sim, 100 vagas Sim 400 9 1

2 

R$30,00 60% 30% 

http://www.niha.com.br/
http://www.ofornorestaurante.com/
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recantodaroca.com.br 

 

Início das atividades: 2005 

350 

Tel: (14) 

996202345 

tutu de feijão, 

torresmo, rabada, 

carne de porco, 

feijão tropeiro, 

feijão gordo, 

feijoada, frango 

caipira 

7h às 16h. 

Sábado e 

domingo, das 

7h às 17h. 

Risoteria Bella Cucina 

 

Site: 

www.risoteriabellacucina.com.br 

 

Início das atividades: 2000 

Av. Santo 

Antônio, 219 

Boa Vista 

Tel: (14)  

34137222- 

Italiana, 

Contemporânea 

Pratos principais: 

massas 

artesanais, filé, 

peixes, frutos do 

mar e risotos 

3ª a 6ª das 

11:30  às 14:30 

e das 19h às 

23:30 

sábados e 

domingos das 

11:30 às 15:30 

e das  19h às 

00:30 

 

 

 

 

Não 

 

 

 

Sim -  18 vagas 

 

 

 

Sim 

 

 

 

76 

 

 

 

1

1 

 

 

 

0 

 

 

 

R$ 70,00 

 

 

 

160 

 

 

 

 

420 

 

Sushiya 

 

 

Início das atividades: 2012 

Rua Limeira, 

103 

Tel: (14) 3316 

3776 

Culinária oriental 

Pratos principais: 

sashimis, sushis, 

temakis e pratos 

quentes 

De terça à 

domingo, das 

18:30  às 23:30 

Sim Sim, 06 vagas Sim 30 5 0 R$ 60,00 Não informado 

Sakurá Oriental Gourmet 

 

Rua Álvares 

Cabral, 426 

Japonesa 

Pratos principais: 

De segunda à 

sábado, das 11h 
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Início das atividades: 2009 

Barbosa 

Tel: (14) 

34336465 

sushi e sashimi às 14h e das 

18h às 23h 

Sim Não Sim 50 0

9 

0 R$ 40,00 30 70 

OBS: Dentre os visitantes, cerca de 10% são de outras cidades. 

Sugoi 

 

Site: 

sugoimarilia.com.br 

 

Início das atividades: 

21 de julho de 2016 

Av. Rio 

Branco, 594 

Tel: (14) 

3316 2533 

Japonesa 

Pratos principais: 

rodízio:sushi, 

sashimis, 

temakis, 

yakissoba e 

outros 

De segunda à 

sábado das 19h 

às 23h 

 

 

Não 

 

 

Não 

 

 

Sim 

 

 

100 

 

 

0

8 

 

 

0 

 

R$ 65,00 

Não informado 

Tshu Shin Restaurante 

Vegetariano 

 

 

Início das atividades: 2008 

Av. Carlos 

Gomes, 128 

Centro 

Tel: (14) 

33160235 

Vegetariana 

Pratos principais: 

feijoada 

vegetariana, 

panqueca de 

espinafre e 

espetinho 

vegetariano 

 

De segunda à 

sábado das 11h 

às 14:30 

 

 

 

Não 

 

 

 

Sim – 02 vagas 

 

 

 

Não 

 

 

 

70 

 

 

 

0

6 

 

 

 

0 

 

 

 

R$ 16,00 

 

 

 

80 

 

 

100 

Fonte: Elaborado pelos autores a partir de dados fornecidos pelos restaurantes, ano 2017 
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Não podemos deixar de mencionar também as franquias estabelecidas na cidade dada 

à sua importância de marcae expressiva rede de clientes: 

-Mc Donald’s: Av. Tiradentes, 204- Fragata. Tel: (14) 3454-6633 

Av. Castro Alves, 2001- Polon. Tel: (14) 3454-6633 

-Burger King: Av. Tiradentes, 184- Fragata. Tel: (14) 3301-4555 

-Subway: Marília Shopping- Rua dos Tucunarés, 500- Jardim Maria Martha. Tel: (14) 

3402-9500 

Av. das Esmeraldas, 19- Jardim Tangará. Tel: (14) 3301-4574 

-Habib’s: Av. Tiradentes, 1160- Fragata. Tel: (14) 3454-7683, (14) 3422-3623, (14) 

3432-3661 ou 0800 775 6000 (Delivery) 

-China in Box: Av. Santo Antônio, 360- Alto Cafezal. Tel: (14) 3433-4848 

-Giraffas: Marília Shopping- Rua dos Tucunarés, 500- Jardim Maria Martha. Tel: (14) 

3454-9839 

-Le Pinguê Hamburgueria: Av. Rio Branco, 215- Centro. Tel: (14) 3113-7115 

-Vivenda do Camarão: Marília Shopping- Rua Tucunarés, 500- Jardim Maria Martha. 

Tel: (14) 3301-8730 

-Roasted Potato: Marília Shopping- Rua Tucunarés, 500- Jardim Maria Martha. Tel: 

(14) 3422-1394 
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10. LAZER E ENTRETENIMENTO 

 

Pista de Cooper Avenida das Esmeraldas 

A pista de Cooper, localizada na Avenida das Esmeraldas, é uma área de lazer pública, 

inaugurada em 1984. Com 3 km de extensão, recebe milhares de pessoas que caminham todos 

os dias. Considerado o corredor viário mais valorizado de Marília, possui as lojas mais 

sofisticadas da cidade, além de sorveterias, cafés e um shopping. 

Ao lado da desativada via férrea, o que lhe oferece um toque de charme, a pista é 

arborizada e conta com uma academia ao ar livre no 1 km e 200 metros, próximo ao 

Supermercado Confiança Esmeralda. 

Por ser aberta, não podemos precisar o fluxo de pessoas, mas sabemos ser bastante 

movimentada, especialmente das 7h às 10h e das 17h às 20h efrequentada por homens e 

mulheres de todas as idades, além de famílias com crianças e carrinhos de bebês. Com muitos 

bancos espalhados ao longo da pista, tornou-se um espaço agradável de convivência, 

frequentado tanto pelos munícipes quanto pelos turistas. 

O estado de conservação é bom, a manutenção e limpeza, como poda das árvores, 

grama e pintura do solo são regulares e conta com iluminação noturna. Não tem 

estacionamento próprio para os usuários da pista, mas é permitido estacionar na própria 

avenida, de ambos os lados. 

O projeto da ciclofaixa na Avenida das Esmeraldas teve duração de umano. 

Interrompido em novembro de 2014, foi retomado em janeiro de 2016, consistindo no 

fechamento parcial da avenida todos os domingos, das 8h às 13h. No sentido 

Rodoviária/Centro,o trânsito de automóveis foi mantido, com velocidade moderada; no 

sentido Centro/Rodoviária,foi totalmente interrompido e a avenida se tornou exclusiva para as 

atividades de lazer, com espaço para crianças de menor idade, praticantes de patins e skate e 

uma área demarcada para as bicicletas. O projeto foi suspenso novamente após um ano por 

não renovação do convênio. 

Pista de Skate Alfredo Naylor Azevedo 

Área de lazer pública, a pista de skate foi inaugurada em 19 de outubro de 2012, pelo 

decreto n° 10925, estabelecendo que a pista integraria a estrutura da Secretaria Municipal da 



132 
 

Juventude, como é até os dias atuais. Está localizada na Rua Antônio Prado com a Rua Luiz 

Jerônymo Fernandes- Palmital- anexo à Praça Antônio Miguel de Mendonça. 

Está implantada em um terreno de 1.630,00 m² e possui seis obstáculos diferentes, 

construídos em alvenaria e concreto armado, sendo alguns dotados de tubos de aço: 

Obstáculo 01- área em projeção: 85,86 m² 

Obstáculo 02- área em projeção: 60,34 m² 

Obstáculo 03- área em projeção: 85,86 m² 

Obstáculo 04- área em projeção: 83,62 m² 

Obstáculo 05- área em projeção: 14,13 m² 

Obstáculo 06- área em projeção: 14,13 m² 

É aberta para uso todos os dias, durante o dia todo; o portão não é fechado; o uso é 

livre e não é cobrado nenhum valor para utilizá-la. 

Possui iluminação, porém não tem nenhum funcionário que acenda e apague as 

luzes;permanecem, portanto, apagadas, prejudicando o uso no período noturno.A manutenção, 

limpeza e conservação são feitas pela Secretaria de Obras Públicas. 

O sábado e o domingo são, no período diurno, os dias de maior movimento. Como não 

há controle em relação à entrada, não há números precisos,mas estima-se em torno de 50 

usuários por dia, em sua maioria jovens que praticam ou gostam de esportes radicais. 

O local não conta com sanitários, lanchonete, estacionamento nem arquibancada. 

O espaço reclama melhorias em alguns aspectos, como: cantoneiras e corrimão, 

rachaduras na pista, danificações no alambrado em alguns pontos e desgaste da pintura. 

Já sediou alguns eventos voltados à juventude e à família, como por exemplo, 

Campeonato de Skate, em 2015. 

Estádio Bento de Abreu Sampaio Vidal 

O Estádio “Bento de Abreu Sampaio Vidal”, também conhecido como “Abreuzão”, é 

um estádio de futebol, utilizado principalmente pelo Marília Atlético Clube (MAC), uma 

agremiação esportiva da cidade, fundada em 12 de abril de 1942, cujas cores são azul e 

branca. Seu nome é uma homenagem a um dos fundadores da cidadee sua construção foi feita 
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com recursos 100% municipais. 

Localizado na Avenida Vicente Ferreira, bairro Tangará, foi inaugurado em 04 de abril 

de 1967, porém já existia muito antes, sem, contudo, registros da data de sua construção. Teve 

os doutores Miguel de Souza e Silva e Ginez Velanga como engenheiro e arquiteto, 

respectivamente. 

Sua capacidade máxima é de 15.010 pessoas e suas dimensões são 105 X 68 metros. 

Em dezembro de 2003, o campo de futebol recebeu grama Bermudas Tifton 419 em tapetes. 

Em 1° de março de 2009,recebeu um público recorde de 18.716 pessoas no jogo entre 

Marília 1 X 1 Corinthians. Nessa época o clube contava com 19.800 cadeiras que, 

posteriormente, foram reduzidas de acordo com o AVCB (Auto de Vistoria do Corpo de 

Bombeiros) expedido pelo Corpo de Bombeiros de Marília. 

Das 15.010 cadeiras existentes, 960 estão instaladas nas áreas cobertas, nos setores 5 a 

9;as outras 14.050 estão divididas entre os setores: tobogã 1 (setores 1, 2 e 3), tobogã 2 

(setores 11, 12 e 13), arquibancadas cobertas (setores 4 e 10) e geral coberta (setores 14, 15 e 

16). 

No estádio há ainda: 01 lavanderia, 02 rouparias (amador e profissional), 01 

ambulatório, 01 sala de antidoping, 01 do comando da Polícia Militar, 02 do departamento 

médico, 01 de massagem, 01 de arbitragem, 02 vestiários completos (profissional e amador), 

02 vestiários (visitantes e comando técnico), 05 banheiros para visitantes (masculino e 

feminino), 01 banheiro para deficientes físicos e 04 bares. 

Há também rampas e locais reservados para os deficientes físicos; não conta, contudo, 

com estacionamento, o que obriga o público a estacionar os carros nas ruas adjacentes. 

Tem como principais eventos os jogos do Campeonato Paulista; por mais ou menos 

dez anos, até 2013, foi palco para a Formatura da Pré-Escola das EMEIS (Escolas Municipais 

de Educação Infantil). 

A manutenção é feita por 02 funcionários da Prefeitura Municipal e, em eventuais 

necessidades, são recrutados presos do regime semiaberto. O órgão responsável é a Secretaria 

de Esportes e Lazer e todo o valor arrecadado com os jogos é destinado integralmente ao 

Marília Atlético Clube. 

Por estar localizado entre dois hospitais, o estádio não pode, por decisão do Ministério 
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Público, receber outros eventos, em razão do barulho. 

Ao longo desses 50 anos, já houve obras de ampliação e melhorias, como, por 

exemplo, construção de 02 tobogãs, reforma das arquibancadas e cobertura da arquibancada 

geral. 

De maneira geral, o estado de conservação é avaliado de médio para bom e há 

intenção e perspectiva de novas reformas, porém sem data prevista, por falta de recursos. 

 

Centro Municipal Educacional, Esportivo e Cultural Profª. Neusa Maria Bueno Ruiz 

Galetti 

O CMEEC, Centro Municipal Educacional, Esportivo e Cultural “Profª. Neusa Maria 

Bueno Ruiz Galetti”, nome oficial do Ginásio de Esportes, foi inaugurado oficialmente em 

2012, localiza-se na Avenida Santo Antônio n° 2701- Somenzari- e tem capacidade para 

7.000 pessoas sentadas. 

Construído com recursos do Ministério da Educação, poderia, a princípio, atender 

somente atividades promovidas pela Secretaria da Educação. Em novembro de 2014, após 

assinatura de acordo da Prefeitura de Marília com a Procuradoria e o Ministério Público, o 

ginásio passou a atender competições esportivas e outros eventos recreativos, artísticos e 

culturais. 

Em fevereiro de 2015, um decreto municipal amparado pelo Termo de Compromisso 

de Ajustamento de Conduta, firmado com o Ministério Público Federal e o Ministério Público 

do Estado de São Paulo, regulamentou a utilização do ginásio também para a realização de 

eventos particulares. Os recursos obtidos através desses eventos devem ser direcionados à 

manutenção e melhorias do ginásio e o excedente destinado à educação municipal, reforçando 

que a Secretaria Municipal da Educação tem prioridade absoluta na utilização do CMEEC. É 

bem conservado, com manutenção e limpeza regulares e bom sistema de iluminação.Toda a 

manutenção é responsabilidade da Prefeitura de Marília. 

Possui 9.504,20 m² de área total construída (incluindo a cobertura periférica) numa 

área total de cerca de 20 mil metros quadrados e dispõe de 17 lances de arquibancada com 

cadeiras, 04 vestiários, 04 banheiros sendo um adaptado para pessoas com deficiência, 03 

salas administrativas (uma delas ocupada pelo Setor de Patrimônio da Secretaria da 



135 
 

Educação) e quadra com área de 1.056,00 m² (piso de madeira)apropriada para futsal, vôlei, 

basquete e handebol. Existe o projeto do estacionamento com capacidade para 173 veículos, 

sendo 06 vagas para idosos, 06 para deficientes físicos e 02 para ônibus.No projeto foi 

prevista a construção do estacionamento em 04 patamares, mas o pavimento foi executado 

somente no primeiro patamar, próximo ao ginásio, que tem capacidade para 30 veículos e 

também não está totalmente concluído. 

Com relação às pessoas com deficiência, o acesso ao anel superior do ginásio é feito 

através de duas rampas com acesso pela Avenida Santo Antônio e o acesso ao piso inferior 

(nível da quadra, vestiários, banheiros, etc.) se dá através de rampa pela Rua Borba Gato. Se a 

pessoa estiver no anel superior e quiser ir ao inferior, precisa sair do ginásio (por onde entrou) 

e entrar pelo acesso ao piso inferior. 

O CMEEC já recebeu grandes eventos, entre os quais podemos destacar: foi sede da 

abertura oficial da Copa TV TEM de Futsal, em março de 2015; desde 2014 é palco da festa 

de final de ano das escolas municipais de ensino infantil, o que foi aceito com bons olhos 

pelos alunos, pais e professores, já que o ginásio oferece toda a infraestrutura para os ensaios 

e a festa, e os alunos não ficam expostos ao sol, além de não haver o risco de adiamento da 

solenidade em caso de chuva; jogo da final da sétima edição do Novo Basquete Brasil (NBB) 

entre Paschoalotto/Bauru e Flamengo no final de maio de 2015; recentemente recebeu o show 

do cantor Roberto Carlos. 

Associação Cultural e Esportiva Nikkey de Marília 

Em agosto de 1930, foi fundada a primeira associação da colônia japonesa em Marília, 

idealizada pelo senhor Zenkiti Shiroma. Sob denominação de Associação Japonesa de 

Instrução de Marília, no dia 01° de abril de 1935 ocorreu a sua oficialização, com elaboração 

de seu Estatuto Social e o registro do mesmo no Cartório de Registro Civil das Pessoas 

Jurídicas de Marília. 

Após dez anos, com o início da Segunda Guerra Mundial, que proibiu reuniões em 

grupo, teve suas atividades paralisadas. 

Com o término da guerra em agosto de 1945, foram retomadas as atividades, nascendo 

a Associação Nipo-Brasileira de Marília, berço do Nikkey Clube. 

O Nikkey Clube foi fundado em 01 de dezembro de 1991, quando se realizou a 

Assembleia Geral Extraordinária das entidades “Associação Cultural Nipo-Brasileira de 
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Marília”, “Esporte Clube Mariliense” e “Sociedade Esportiva e Cultural de Marília”. Ocorreu, 

nessa oportunidade, a fusão das três entidades, dando origem à atual “Associação Cultural e 

Esportiva Nikkey de Marília”, também denominada “Nikkey Clube de Marília”; tem o 

objetivo fundamental de divulgar e preservar a cultura japonesa junto à comunidade, 

principalmente para os descendentes nikkeys, promovendo sempre o intercâmbio cultural 

Brasil-Japão, além, evidentemente, de outros objetivos. 

Trata-se de associação privada, sem fins lucrativos. Aceita contribuição voluntária, 

não exige pagamento de mensalidade e está aberto a qualquer interessado que nela queira 

ingressar. Cada departamento tem uma taxa de ajuda de custo, conforme o setor trabalhado. 

A frequência oscila, não possibilitando quantificar o número de pessoas, bem como os 

dias de maior movimento, mas pode-se afirmar com toda certeza que os campos de esportesse 

constituem na maior atração. 

A sede social e educacional é aberta de segunda a sexta-feira, das 8h às 11h30m e das 

13h30m às 18h. Nela se encontra a parte administrativa da entidade, a Escola Modelo de 

Língua Japonesa , Escola de Soroban e os encontros e ensaios dos departamentos culturais: 

odori, karaokê, taiko, shako dance (dança de salão) e minyo (canto) que acontecem em dois 

salões utilizados em dias e horários programados. Também comporta uma academia de judô, 

uma cozinha e um pátio onde acontece o Bon Odori. Evento que acontece sempre no 2º 

semestre e se encontra na 21ª edição, aborda os costumes budistas de reverência aos 

antepassados composto por muita música e danças alusivas também aos bons resultados do 

trabalho e vida cotidiana.A sede campestre funciona todos os dias, das 8h às 11h30m e das 

13h30m às 18h. Exceto aos domingos. 

Promove, há quinze anos, a “Japan Fest”, que consta no calendário estadual de turismo 

e é o maior evento do Municípioe o Undokai, já na 63ª edição (esta de responsabilidade de 

outra entidade nikkey, a Associação Esportiva e Cultural Okinawa de Marília), realizações 

das quais falaremos com mais detalhes no capítulo sobre “eventos”, o Campeonato Brasileiro 

de Beisebol Interclubes e a Taça Brasil de Softbol. 

Desenvolve, ainda, projetos sociais na área de esportes junto a comunidades carentes. 

A sede social e educacional, com 2.200 m², está situada na Rua Paes Leme, n° 543; 

nela são realizadas as atividades culturais e funciona a Escola Modelo de Língua Japonesa de 

Marília. 



137 
 

A sede campestre localiza-se na Avenida Benedito Alves Delfino, s/n°, numa área de 

12 alqueires; dispõe de 06 campos de beisebol e softbol, 02 quadras de tênis de campo, 02 

campos de futebol society, 04 quadras para a prática de gate Ball, 01 campo de mallet golf, 01 

pista de ciclismo para cross e outra em construção e 04 gaiolas para rebatidas de beisebol e 

softbol, além de alojamentos (um novo está sendo construído e contará com uma pequena 

academia específica para atletas de beisebol e softbol), refeitório, salão social e 01 pavilhão 

de eventos medindo 900 m².Nela são realizados grandes eventos, como a “Japan Fest” e 

outros acima mencionados. 

Figura 11:Vista aérea da sede campestre Nikkey Clube de Marília 

 

Fonte: Fornecida pelo MRC&VB, abril de 2016 
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Figura 12:Vista aérea da frente da sede campestre Nikkey Clube de Marília 

 

Fonte: Fornecida pelo MRC&VB, abril de 2016 

Marília Kart Park 

Com um ano de funcionamento, o Marília Kart Park tornou-se um local de encontro e 

diversão para Marília e região. Instalado no barracão de uma antiga fábrica, na saída para 

Bauru, possui uma pista com 3.300 metros, oferecendo amplo espaço e segurança. 

Além da pista de kart, o local oferece mesas de snooker, brinquedos infláveis para as 

crianças, pista infantil de kart, telão para acompanhar os jogos de futebol e lanchonete. 

Funciona de segunda à sexta-feira, das 18h à meia-noite e aos sábados e domingos a 

partir das 15h30m. 

Localizado na Rua Roque Raineri, 51 (bairro Chácara dos Laranjais), próximo à 

rodovia SP-294, no sentido Marília- Vera Cruz. 

 

Yara Clube de Marília 

O Yara Clube de Marília, fundado em 13 de setembro de 1940,é entidade jurídica de 

direito privado constituída sob a forma de associação, sem fins lucrativos. Está localizado na 
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Avenida Vicente Ferreira, 1096. 

A ideia surgiu quando um grupo se reuniu com o propósito de fundar um clube de 

lazer para suas famílias. Nessa reunião, fixaram o número de 60 sócios, que deveriam 

contribuir com a quota de 3.000.000 (três contos de réis) amortizados em até 6 parcelas de 

500.000 (quinhentos mil réis) e ficou decidida a aquisição do terreno ( “dos lados à Santa 

Casa e Estação de Tratamento de Água”) e a construção da piscina. 

Há de se destacar, desde o início da construção da piscina, o trabalho do Sr. José 

Rodrigues de Faria, o sócio fundador que pelos seus conhecimentos técnicos e por sua função 

de Chefe da Estação de Tratamento de Água da Prefeitura Municipal de Marília, prestou 

eficiente e dedicada colaboração ao clube. Após concluída a obra, um grande número de 

pessoas compareceu para ver a piscina, considerada o marco inicial do Yara. 

O tempo passou e o desejo do pequeno grupo de ter seu clube privado se transformou 

no anseio de mais famílias em usufruir daquele recanto agradável e de convívio amigo e 

alegre. Portanto, em 08/10/1940 os Estatutos foram aprovados e uma nova categoria de 

participantes foi criada: os sócios contribuintes. 

Não podemos deixar de destacar aquio grande atleta Tetsuo Okamoto, símbolo da 

natação mundial. Nascido em Marília no dia 20 de março de 1932, Tetsuo treinava na piscina 

do Yara Clube e foi o primeiro atleta a ganhar uma medalha olímpica na história da natação 

brasileira: medalha de bronze nos 1500 metros livre nos Jogos Olímpicos de Verão de 1952 

em Helsinque. No ano anterior, na primeira edição dos Jogos Pan-Americanos, em Buenos 

Aires, já havia sido o primeiro campeão pan-americano da natação, com a medalha de 

ouro nos 400 metros livre e nos 1500 metros livre. 

O clube se tornou um núcleo na prática da natação esportiva e filiou-se à Federação 

Paulista de Natação, levando essa modalidade aos Jogos Abertos do Interior. Ainda na década 

de 50, obteve outras realizações no campo do esporte amador, como por exemplo, a 

promoção, durante alguns anos, da Olimpíada Estudantil de Marília, organizada pelo 

departamento de esportes. 

O grande objetivo era construir o Ginásio de Esportes, que foi alcançado graças à 

criação de uma nova categoria de sócios, os remidos. Cada diretor e sócio fundador tinha o 

compromisso de conseguir um número mínimo de adesões, o que foi feito com grande 

sucesso. Contou também com o prestígio do Major Silvio de Magalhães Padilha, Diretor 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Jogos_Pan-Americanos
https://pt.wikipedia.org/wiki/Buenos_Aires
https://pt.wikipedia.org/wiki/Buenos_Aires
https://pt.wikipedia.org/wiki/Pan-americano
https://pt.wikipedia.org/wiki/Medalha_de_ouro
https://pt.wikipedia.org/wiki/Medalha_de_ouro
https://pt.wikipedia.org/wiki/400_metros_livre
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Geral do Departamento de Educação Física e Esportes do Governo do Estado de São Paulo. 

A partir daí e, ao longo dos anos, várias outras obras e instalações foram desenvolvidas 

e, nos dias atuais, as dependências do Yara Clube são constituídas por: 02 ginásios de 

esportes, um com capacidade para 4.000 espectadores (frente),outro para 200 pessoas 

(fundos), 02 quadras poliesportivas com capacidade para 200 pessoas cada uma, 01 quadra de 

basquete, com capacidade para 200 pessoas, 01 campo de futebol, 01 parque infantil, 01 terra 

do brincar, 01 salão de jogos com sinuca, carteado, pebolim e tênis de mesa, 01 academia 

RPM completa, 01 sala de musculação, 01 sala de ginástica, 04 quadras de tênis, 01 sauna, 01 

lanchonete, 01 salão de festas no piso superior com capacidade para 350 pessoas e 01 salão de 

festas no piso inferior com capacidade para 200 pessoas (ambos os salões podem ser locados 

ao público ao valor de 3,33 salários mínimos). 

No clube existem 05 piscinas; sendo 03 grandes, 01 para crianças e 01 olímpica. 

Há 50 banheiros (25 masculinos e 25 femininos), distribuídos nos vestiários e demais 

dependências, 02 vestiários grandes (01 masculino e 01 feminino) e 04 pequenos (02 masc. e 

02 fem.) 

O clube é mantido através dos recursos do Fundo Social (taxas e contribuições sociais, 

recebimentos de mensalidades, vendas de eventos esportivos, multas, auxílios concedidos por 

instituições públicas, doações). 

O clube oferece aos associados aulas nas seguintes modalidades esportivas: 

basquetebol, futsal, voleibol, tênis de mesa e campo, natação (infantil e adulto), ginástica, 

hidroginástica, musculação e academia. 

Na modalidade recreativa, oferece matinês nos dias de carnaval para as crianças e, 

como eventos importantes, realizatorneios de futebol e natação. 

Os horários das atividades esportivas são diversos e acontecem de segunda a sexta-

feira. 

Existe acessibilidade aos deficientes físicos mas não há professores habilitados para 

atividades físicas com eles. Também não há estacionamento privativo. 

O fluxo de pessoas é, em média, 700 por dia, com maior afluência de terça à sexta-

feira em razão das aulas ministradas. 
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O Yara Clube conta, atualmente, com 2.500 associados. 

O valor do título para aquisição é de R$ 570,00; não é comercializado o título remido. 

O valor da mensalidade familiar é R$ 200,00 e da individual R$ 100,00. Por qualquer 

atividade com professor é cobrada uma taxa de R$ 36,00; pelo uso da academia é cobrado R$ 

67,00, o que dá direito, também, a outras atividades. 

As dependências do clube estão abertas aos visitantes que residem fora do município 

desde que apresentados por um sócio pagante, maior de idade, em dia com suas obrigações 

bem como com a apresentação dos documentos pessoais e comprovante de residência de outro 

município. A taxa por um dia de visitação é de R$ 33,00; dois dias R$ 44,00. 

Os horários de funcionamento são: de terça à sexta-feira das 6h30m às 22 h, aos 

sábados das 7h às 20h e aos domingos das 7h às 19h; às segundas-feiras permanece fechado 

para limpeza e manutenção. 

Figura 9: Piscinas do Yara Clube de Marília, ano de 1960 

 

Fonte: Arquivo de fotos da Comissão de Registros Históricos da Câmara Municipal de Marília 
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Figura 10: Vista aérea do Yara Clube de Marília, ano 2000 

 

Fonte:Arquivo de fotos da Comissão de Registros Históricos da Câmara Municipal de Marília 

 

Marília Country Clube 

 

O Marília Country Clube é um clube de campo que começou a ser desenhado em 1969 

por um grupo de 28 pessoas. Inicialmente tinha 17 alqueires ( mais de 400.000 m²); após 

adquirir parte da área de terras remanescentes,possui hojemais de um milhão de metros 

quadrados (cerca de 42 alqueires) e um lago de 100.000 m². 

Localiza-se nas margens da Rodovia Transbrasiliana Marília/Porto Ferrão, s/nº, km 

318,5; com escritório na Rua 4 de Abril, 454 – sala 3. 

De 1969 a 1972 foram construídas a sede social, o primeiro poço semi-artesiano, a 

rede de energia elétrica, a barragem do lago e foi feito o plantio de árvores. 

A partir de 1975, após empréstimos feitos junto a uma entidade financeira, vieram o 

calçamento da entrada principal, a construção de 02 piscinas de concreto, o solário, a 

gramação de toda a área de uso dos associados, continuação da pavimentação, arborização, 
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expansão da rede elétrica, os muros de arrimo em torno do lago, o barracão de serviços, a 

ampliação da rede de esgotos, o vestiário do lago, novo campo de futebol, entre outras obras. 

Um dos eventos que marcou a presença do clube, em âmbito nacional, foi o torneio de 

Jet-Sky, realizado em 1991, com mais de 12 mil pessoas e 130 pilotos de todo o Brasil. 

Em 1996, foram construídos o salão de jogos, cercas com palanques de concreto em 

torno do clube, uma piscina semiolímpica, cinco novos quiosques e arquibancada do campo 

de futebol; nesse ano, houve também a expansão do gramado em torno do lago, a instalação 

de novos filtros das piscinas, a expansão das redes de água e esgoto e de energia elétrica. 

Possui as seguintes dependências físicas: 36 quiosques, um bosque com mesas e 

churrasqueiras para camping, 03 piscinas (01 semiolímpica, 01 para crianças e 01 para 

adultos), 04 restaurantes, 01 salão de festas de 1.200 m² (uso exclusivo do clube), com palco, 

camarim, banheiros, pista de dança e espaço com capacidade para 300 mesas. Conta, ainda, 

com 03 vestiários, 12 banheiros (06 masculinos e 06 femininos), 06 campos de futebol (sendo 

03 oficiais e 03 society) e salão de jogos. 

A grande atração do clube é o lago para pesca, náutica e natação. Há uma passarela 

que faz a divisão da parte para uso da praia, dando segurança aos nadadores. A maior parte do 

lago é usada para náutica de pequenas embarcações e Jet- ski. Há 03 campos para a prática de 

volley de praia, na parte de areia branca. 

O clube disponibiliza para os associados um serviço de pesca em lugar apropriado na 

represa, podendo o pescador levar o peixe para casa ou devolvê-lo à represa. 

Além da pesca esportiva, o clube dispõe de academia com professor para orientar ( 

associados não pagam nada para utilizar), escolinha de futebol, aulas de stand up paddle e um 

campo com esconderijos e equipamentos específicos para a prática de paintball. 

Há acessibilidades para os cadeirantes aos restaurantes, banheiros e vestiários. 

Atualmente o clube conta com 7 a 8 mil associados. 

Os valores do título são:R$ 1.200,00 à vista, R$ 1.400,00 cheque/cartão ou 1.600,00 

boleto em 10 vezes. E o valor da mensalidade/manutenção é de R$ 840,00 à vista ou R$ 

100,00 mensais. 

Para um visitante de fora de Marília ter acesso ao clube, exige-se comprovante de 
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residência e é cobrada uma taxa de R$ 30,00 por dia por pessoa, possibilitando-lhe utilizar 

todas as dependências do clube.Para o mariliense que não seja sócio utilizar, é cobrado o valor 

de R$ 40,00 por pessoa ( o dia) e não pode utilizar todas as dependências, como as piscinas, 

por exemplo, nem pescar no lago. 

Na alta temporada, considerada período de férias escolares, o fluxo é de mais ou 

menos 1.000 pessoas aos finais de semana (sábado e domingo) e 50 durante os dias da 

semana. 

Os principais eventos que acontecem no clube são: Carnaval (as noites e matinês), 

baile dia das mães, baile dos pais, festa dia das crianças, baile daprimavera, baile do dia dos 

namorados e Quermessão. 

Os horários de funcionamento do clube são: segunda, quarta, quinta e sexta-feira das 

8h às 18h e aos sábados, domingos e feriados das 7h30m às 19h; às terças- feiras permanece 

fechado para manutenção e limpeza. 

Figura 11: Vista aérea do Country Clube de Marília, ano 1998 

 

Fonte: Arquivo de fotos da Comissão de Registros Históricos da Câmara Municipal de Marília 
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Tênis Clube 

OTênis Clube foi fundado em 04 de fevereiro de 1930, em reunião realizada na sede 

da Sociedade de Medicina e Cirurgia de Marília. Foi instalado na avenida Sampaio Vidal em 

prédio que, segundo registros, teria pertencido a uma igreja protestante; na época o clube 

possuía, na avenida Nelson Spielmann, esquina com a rua Paraíba, um amplo terreno doado 

pelo Sr. Bento de Abreu Sampaio Vidal, no qual funcionavam duas quadras de tênis. 

Dessa sede, transferiu-se para o 1° andar de um edifício na avenida Sampaio Vidal, n° 

676, onde ficou vários anos, até que se mudou, por pouco tempo, para a rua 4 de abril, n° 235. 

Esse espaço não atendia as necessidades do clube, o que levou à aquisição de uma área 

mais extensa no loteamento Salgado Filho; a essa veio juntar-se uma outra por doação feita, 

em 1952, por José Alfredo de Almeida, por procuração dos outros membros da família, 

totalizando, assim, quase 24.000 metros quadrados utilizados para a construção do Marília 

Tênis Clube. 

Em 03 de maio de 1961, a nova sede foi inaugurada, localizada na avenida Rio 

Branco, n° 949, com salão de festas, parque infantil, sauna, ginásio de esportes com 

capacidade para 3500 pessoas, restaurante, academia, 06 quadras de tênis, 01 campo de 

futebol society, 01 piscina olímpica, 01 infantil e 01 biribol com solário. 

O clube é ainda hoje lembrado pelos clássicos bailes que realizava, com orquestras 

sinfônicas e nomes famosos da música brasileira nos quais a sociedade mariliense desfrutava 

de noites agradáveis. 
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Figura 12: Imagem da frente do Tênis Clube de Marília, ano 2010 

 

Fonte: Arquivo de fotos da Comissão de Registros Históricos da Câmara Municipal de Marília 

 

 

 

11. OUTROS SERVIÇOS DE APOIO 

 

11.1. AGÊNCIAS DE VIAGENSE DE LAZER E RECREAÇÃO 

 

1)- Vaztur Viagens e Turismo- Milton 

Av. Santo Antonio, 333 – Fone 3434-0888 
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Horário de Funcionamento: das 9h às 18h 

Funcionários: 01 contratado pela CLT 

03 sócios-proprietários, sendo: 

01 fala português, italiano, espanhol, francês e inglês 

01 fala português e italiano 

01 fala português e francês 

Meios de divulgação: Redes sociais e e-mails de marketing 

É feito o Turismo Receptivo através de: aéreo, hotéis e passeios 

Cambio – Confidence – exportação e importação da HDL 

miltonvaz@vaztur.com.br 

 

2)-  Ellos Turismo e Eventos- Rafael 

Av. Presidente Vargas, 137 – Fone 3303-4404 

Horário de Funcionamento: das 8h às 18h 

Funcionários: 04 contratados pela CLT 

03 funcionários falam português e inglês 

Meios de divulgação:  Redes sociais e panfletos 

É feito o Turismo Receptivo através de: aéreo, hotéis e passeios 

rafael@ellosturismo.com.br 

 

3)-Turisfram Agência de Viagens- Bianca 

Av. Bandeirantes, 203 – Centro - Fone 3454-4433 

Horário de Funcionamento: das 9h às 18h 

Funcionários: 02 contratados pela CLT 

mailto:miltonvaz@vaztur.com.br
mailto:r
mailto:r
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03 temporários 

01 fala português e japonês 

Meios de divulgação: Redes sociais, mala direta, jornais e sites 

Não fazem o Turismo Receptivo 

contato@turisfram.com.br 

 

4)- Flytoour - Camila 

Av. Men de Sá, 45-A – Fone 3453-2519 

Horário de Funcionamento: das 9h às 18h (2ª à 6ª feira) e das 9hàs 13h (aos sábados) 

Funcionários: 10 contratados pela CLT sendo: 

01 fala português, espanhol e inglês 

01 fala português e inglês 

01 fala português, espanhol e inglês 

Meios de divulgação: Redes sociais, televisão e agências afiliadas 

É feito o Turismo Receptivo através de: aéreo, hotéis e passeios 

info@abcinternational.com.br 

 

5)- CVC Turismo- Bia 

Av. Tucunarés, 500 - loja 88 – Fone 2105-3888 

Horário de Funcionamento: das 10h às 22 h 

Funcionários: 06 contratados pela CLT sendo: 

02 falam português e inglês 

Meios de divulgação: Outdoor, jornais, panfletos e facebook 

Não fazem o Turismo Receptivo 

mailto:contato@turisfram.com.br
mailto:info@abcinternational.com.br
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bialima@cvc.com.br 

 

6)- LATAM  VIAGENS - Gisele 

Av. Das Esmeraldas, 25 – Fone 3401-2500 

Horário de Funcionamento: das 9h às 19 h 

Funcionários: 09 contratados pela CLT, sendo: 

03 falam português e inglês 

Meios de divulgação: Redes sociais, rádios, outdoor, jornais e facebook 

Não é feito Turismo Receptivo 

gisele.costa@latamtravel.com.br 

 

7)- Contextur Norte- Agência de viagens- Flavio 

Av. República, 2355 – Fone 3306-1720 (Supermercado Tauste) 

Horário de Funcionamento: das 8h às 22 h 

Funcionários: 07 contratado pela CLT, sendo: 

01 fala português, espanhol, francês, inglês e chinês 

01 fala português e inglês 

Meios de divulgação:  Redes sociais e panfletos 

Não é feito o Turismo Receptivo em Marília. Em outros destinos sim 

contextur@contexmarilia.com.br 

 

8)- Contextur Agência de Viagens- Flavio 

Rua das Roseiras, 233 – Fone 3221-3132 (Supermercado Confiança) 

Horário de Funcionamento: das 8h às 22 h 

mailto:gisele.costa@latamtravel.com.br
mailto:contextur@contexmarilia.com.br
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Funcionários: 08 contratados pela CLT, sendo: 

01 fala português, espanhol, inglês e alemão 

01 fala português e inglês 

Meios de divulgação:  Redes sociais e internet 

Não é feito o Turismo Receptivo em Marília. Em outros destinos sim 

flaviogodoi@contextur.com.br 

 

9)- Shalom Viagens e Turismo- Carlos 

Av. República, 664 – Fone 3413-7888 

Horário de Funcionamento: das 8h às 18 h 

Funcionários: 04 contratados pela CLT, sendo: 

02 falam português e espanhol 

Meios de divulgação: Jornais, sites, e-mail, facebook, redes sociais 

Não é feito o Turismo Receptivo. 

shalonturismo@terra.com.br 

 

10) Atual Turismo- Gabriela 

Av. das Esmeralda,701- Loja 71- Esmeralda Shopping 

Fone: 3306-7040 

Horário de Funcionamento: das 10hàs 22 h ( segunda a sábado); das 13h às 19h ( 

domingos e feriados ) 

Funcionários: 04 contratados pela CLT, sendo: 

03 falam português e inglês 

Meios de divulgação: Facebook, redes sociais,TV Marília e TV Sol 

mailto:shalonturismo@terra.com.br
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Raramente é feito o Turismo Receptivo. 

gabriela@atualturismo.com.br 

11) Gaya - Esporte, Lazer e Recreação 

Fundada em 2001 por Wellington Dattilo, inicialmente com o nome de “Aventura 

Vertical”, a equipe Gaya trabalha com esportes de aventura e já atuou em algumas fazendas da 

região; atualmente, porém,concentra-se na serra de Avencas, em paredão de aproximadamente 

25 metros de altura. Seu fundador e instrutor fez cursos de altura em Brotas, fala inglês e as 

principais atividades oferecidas são: instrução de rapel, escalada, slackline, consultoria de 

esportes de altura, recreação infantil, montagem de tirolesas e paredes de escalada (fixas e 

móveis). 

A equipe conta com 04 profissionais e todos os equipamentos necessários para que 

cada um possa atender 10 pessoas em suas respectivas áreas. Sr. Wellington destaca que a 

região é fraca para desenvolver a escalada e que as barreiras impostas pelos proprietários 

rurais dificultam o acesso às cachoeiras e consequente desenvolvimento das práticas 

esportivas citadas. 

A divulgação é feita nas mídias sociais digitais de Marília e região e através de cartão 

de visitas. 

12) Quedadagua Cachoeirismo 

Grupo formado por profissionais amantes da natureza que praticam rapel em 

cachoeiras da cidade de Marília e região. Possui autorização de alguns poucos proprietários 

para adentrarem as propriedades e explorarem a área, trabalhando, principalmente na 

cachoeira 3 Bicas, pertencente à Fazenda Cascata. 

A equipe trabalha aos finais de semana e faz a divulgação e também o agendamento 

através de sua página na internet ou por telefone; aceita cartão de débito e crédito. 

Sr. Jorge, um dos integrantes do grupo, destacou a dificuldade de seprofissionalizar a 

atividade e da falta de incentivo e apoio do poder público. 

 

 

 

mailto:gabriela@atualturismo.com.br
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13) Camaleão Adventure 

Camaleão Adventure é um grupo que pratica turismo de aventura. Trabalhando desde 

2008, as atividades são realizadas com acompanhamento de instrutores especializados em 

técnica vertical.  

Com sede na cidade de Echaporã, o grupo explora toda a região, com práticas como 

rapel e escalada. 
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11.2. AUDITÓRIOS 

 

Tabela 44: Matriz qualitativa dos auditórios existentes no Município de Marília 

Identificação e Endereço Classificação Eventos Estrutura 

física 

Equipamentos Serviços Estacionamento 

APM – Associação Paulista 

de Medicina 

Av. Pedro de Toledo, 179 – 

Fone (14) 3433-5246 – 

Marília/SP 

e-mail= 

apmmar@terra.com.br 

 

Teatro, auditório, 

pavilhão de 

exposições e 

buffet/restaurante 

Esportivos, 

religiosos, 

acadêmicos, 

exposições, 

feiras, 

comemorativos, 

temáticos, 

artístico/cultural 

e negócios 

02 

anfiteatros 

com 

capacidade 

para 332 

lugares 

(250 + 

82), 01 

auditório 

com 

capacidade 

para 20 

lugares e 

01 salão 

de festas 

com 

capacidade 

para 300 

lugares 

Ar-

condicionado, 

datashow, 

telão, DVD, 

mesa de som, 

caixas de som, 

microfone, 

púlpito, mesas 

para palco, 

internet sem 

fio, copiadora, 

impressora, 

cadeiras 

almofadadas, 

tratamento 

acústico, 

acesso para 

deficientes, 

espaço para 

exposição, 

sala de 

reunião 

copa Não possui 

estacionamento 

Alves Hotel 

Rua 24 de Dezembro nº 1236 

– Fone (14) 2105-3366 – 

Marília/SP 

Site: www.alveshotel.com.br 

e-mail= 

reservas@alveshotel.com.br 

 

Hotel Esportivos, 

religiosos, 

acadêmicos, 

exposições, 

feiras, 

comemorativos, 

temáticos, 

artístico/cultural 

02 salões 

com 

capacidade 

para 1.100 

lugares 

(800 + 

300) e 03 

salas com 

Ar-

condicionado, 

computador, 

datashow, 

telão, TV, 

DVD, 

retroprojetor, 

mesa de som, 

Elevadores, 

cozinha, 

copa, 

restaurante, 

bar. Coffee 

break, 

recepção, 

ponto de 

Possui 

estacionamento 

em parceria 

com a 

Faculdade 

UNIESP (em 

frente) 

mailto:apmmar@terra.com.br
http://www.alveshotel.com.br/
mailto:reservas@alveshotel.com.br
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e negócios capacidade 

para 330 

lugares 

(150 + 120 

+ 60) 

Área total 

de 

1.203,49 

m² 

 

caixas de som, 

microfone, 

Flip Chart, 

Projetor de 

slides, púlpito, 

mesas para 

palco, internet 

sem fio, Web 

banda larga, 

impressora, 

cadeiras 

almofadadas, 

tratamento 

acústico, 

sistema de 

telefonia, 

acesso para 

deficientes, 

espaço para 

exposição, 

sala vip, sala 

de imprensa, 

sala de 

reunião, 

business 

center, espaço 

modulável 

taxi, 

transporte 

público 

UNESP – Campus de Marília 

Av. Hygino Muzzi Filho, 737 

– Campus Universitário - 

Fone (14) 3402-1303 

Marília/SP 

Site: 

www.marilia.unesp.br/eventos 

e-mail= 

staepe@marilia.unesp.br 

 

Teatro auditório Acadêmicos, 

exposições, 

feiras, 

comemorativos, 

temáticos e 

artístico/cultural 

02 

anfiteatros 

com 

capacidade 

para 252 

lugares 

(84 + 168) 

Área total 

de 277,43 

m² 

Ar-

condicionado, 

computador, 

datashow, 

telão, TV, 

DVD, 

retroprojetor, 

mesa de som, 

caixas de som, 

microfone, 

Flip Chart, 

lousa, Tele-

Elevadores, 

copa, 

cozinha e 

transporte 

público 

Há 

estacionamento 

em toda a área 

do campus 

 

http://www.marilia.unesp.br/eventos
mailto:staepe@marilia.unesp.br
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conferência, 

púlpito, mesas 

para palco, 

internet sem 

fio, Web 

banda larga, 

impressora, 

cadeiras 

almofadadas, 

sistema de 

telefonia, 

acesso para 

deficientes, 

espaço para 

exposição, 

sala de 

reunião. 

Colégio Cristo Rei 

Av. Cristo Rei, 270 – Bairro 

Banzato – Fone 3402-2399 – 

Marília/SP 

Site: www.cristorei.com.br 

e-mail= 

vere@cristorei.com.br 

Teatro/auditório 

 

 

 

Esportivos e 

acadêmicos 

01 

anfiteatro 

com 

capacidade 

para 100 

lugares 

Ar-

condicionado, 

computador, 

datashow, 

telão, 

microfone, 

intern

et sem fio, 

cadeiras 

almofadadas. 

 Possui 

estacionamento 

somente para 

professores e 

funcionários. 

UNIVEM 

Av. Hygino Muzzi Filho, 529 

– Campus Universitário – 

Fone (14) 2105-0840 

Marília/SP 

Site: www.univem.edu.br 

e-mail= 

elizabeth@univem.edu.br 

 

Teatro/auditório 

 

Acadêmicos, 

artístico/cultural 

e negócios 

02 

auditórios 

com 

capacidade 

para 850 

lugares 

(650 + 

200) 

Ar-

condicionado, 

computador, 

datashow, 

telão, mesa de 

som, caixas de 

som, 

microfone, 

Flip Chart, 

lousa, Tele-

conferência, 

púlpito, mesas 

Elevadores 

e transporte 

público 

1.000 

http://www.cristorei.com.br/
mailto:vere@cristorei.com.br
http://www.univem.edu.br/
mailto:elizabeth@univem.edu.br
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para palco, 

cadeiras 

almofadadas, 

tratamento 

acústico, 

sistema de 

telefonia, 

acesso para 

deficientes, 

espaço para 

exposição, 

sala vip, sala 

de imprensa, 

sala de 

reunião. 

Auditório Municipal “Prof. 

Octávio Lignelli” 

Av. Sampaio Vidal, 245 – 

Centro – Fone (14) 3413-

6925 – Marília/SP 

e-mail= sc@marilia.sp.gov.br 

Teatro/auditório 

 

 

Artístico/cultural 01 

auditório 

com 

capacidade 

para 132 

lugares 

Área total 

de 200 m² 

Ar-

condicionado,  

datshow, 

DVD,  mesa 

de som, caixas 

de som, 

microfone, 

mesas para 

palco, internet 

sem fio, 

cadeiras 

almofadadas, 

 Não Possui 

estacionamento 

APCD – Marília 

Av. das Esmeraldas, 1001 – 

Fone (14) 3433-1119 

Marília/SP 

e-mail= 

apcdmarilia@gmail.com 

 

Teatro/auditório 

 

Esportivos, 

Religiosos, 

acadêmicos, 

exposiç

ões, feiras, 

comemorativos, 

temáticos, 

artístico/cultural 

e negócios 

02 

auditórios 

com 

capacidade 

para 185 

pessoas 

(30 + 155) 

Área total 

de 174,51 

m² 

Ar-

condicionado, 

telão, TV, 

caixas de som, 

lousa, mesas 

para palco, 

internet sem 

fio, espaço 

para 

exposição, 

sala de 

reunião 

copa, 

cozinha, 

ponto de 

táxi e 

transporte 

público 

Não possui 

estacionamento 

mailto:sc@marilia.sp.gov.br
mailto:apcdmarilia@gmail.com
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Buffet Chos Malal 

Rua Archimedes Manhães, 

1007 – Fone (14) 3413-4144 

– Marília/SP 

Site: www.chosmalal.com.br 

e-mail= 

eventos@chosmalal.com.br 

Buffet 

 

comemorativos  Computador, 

datashow, 

telão, DVD, 

retroprojetor, 

mesa de som, 

caixas de som, 

microfone, 

projetor de 

slides,  

púlpito, 

tratamento 

acústico e 

acesso para 

deficientes 

cozinha e 

copa 

Possui 

estacionamento 

próprio 

SEST SENAT 

Rua Durval de Menezes, 1901 

– Fone (14) 3401-0202 – 

Marília/SP 

Site: www.sestsenat.org.br 

e-mail= 

marilia.sp@sestsenat.org.br 

 

Teatro/auditório 

Clube 

Esportivos, 

Artístico/cultural 

Negócios 

01 

auditório 

com 

capacidade 

para 140 

pessoas e 

01 salão 

(foyer) 

com 

capacidade 

para 300 

pessoas 

Ar 

condicionado, 

computador, 

datashow, 

telão, 

retroprojetor, 

mesa de som, 

caixas de som, 

microfone, 

Flip Chart, 

lousa, projetor 

de slides, 

púlpito, 

internet sem 

fio, Web 

banda larga, 

tratamento 

acústico, 

sistema de 

telefonia,  

acesso para 

deficientes e 

espaço para 

exposição. 

copa e 

transporte 

público 

Possui 150 

vagas de 

estacionamento 

Fonte: Elaborado pelos autores a partir de dados fornecidos pelos responsáveis pelos auditórios, ano 2017 

http://www.chosmalal.com.br/
mailto:eventos@chosmalal.com.br
http://www.sestsenat.org.br/
mailto:marilia.sp@sestsenat.org.br
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12. ATRATIVOS 

 

12.1. EVENTOS 

 

O Turismo de Eventos e Negócios compreende o conjunto de atividades turísticas 

decorrentes dos encontros de interesses profissional, associativo, institucional, de caráter 

comercial, promocional, técnico, científico e social. 

Tem extrema importância para o progresso de uma cidade e região; incentiva o 

desenvolvimento socioeconômico local, contribuindo para geração de emprego, renda e 

melhoria de infraestrutura, o que beneficia, não só o turista, como também o munícipe. 

Além de ser capaz de movimentar mais de 50 setores, o Turismo de Eventos e 

Negócios tem a vantagem de não depender da “alta temporada” para atrair visitantes, ou seja, 

motivados por interesses profissionais, o turista viaja independente da estação e período do 

ano, não escolhendo também o destino. 

Estudos mostram que os executivos que viajam a negócios e eventos têm idade média 

de 38 anos; 60% são homens e 63% ocupam cargos gerenciais ou técnicos. Mostram, ainda, 

que eles gastam mais que o turista de lazer e deve-se destacar a perspectiva de retornarem 

com a família para os locais que mais lhes agradarem. 

Pesquisa realizada pela ABEOC (Associação Brasileira de Empresas de Eventos) e 

pelo Sebrae (Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas) mostra dados 

significativos: de 2002 até 2013, o segmento de eventos cresceu 14% ao ano; o mercado de 

eventos gerou, em 2013, no país, cerca de R$ 209,2 bilhões; nesse mesmo ano, 590 mil 

eventos nacionais e internacionais foram realizados no Brasil, sendo 95% de âmbito nacional; 

202,2 milhões de pessoas participaram e o segmento gerou R$ 48,7 bilhões em impostos, 7,5 

milhões de empregos diretos e indiretos, representando 4,3% do PIB do país. 

A pesquisa indica, ainda, que o maior número de eventos realizados no país 

centralizam-se na região Sudeste, assim como o faturamento, onde mais da metade da receita 

está concentrada, seguida pelos estados do Sul e do Nordeste. 
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De acordo com matéria publicada no “Portal Brasil”, em 30/01/2017, o Brasil sediou, 

durante o ano de 2016, quase 900 eventos turísticos em todas as regiões e, para 2017, foi 

divulgada a realização de 2.009 feiras, com destaque para a região Sudeste, em especial o 

Estado de São Paulo, Estado brasileiro que mais sedia eventos. 

Através do aplicativo “Visite Marília” (www.visitemarilia.com.br), desenvolvido pelo 

Marília e Região Convention & Visitors Bureau, podemos observar o calendário de eventos 

da cidade; há, porém, muito a se fazer sobre a conscientização dos envolvidos no que tange à 

importância da concentração dos eventos em um calendário único e também ampliar a sua 

divulgação. 

Como já mencionado em linhas anteriores, a cidade de Marília tem no Turismo de 

Negócios e Eventos seu principal “gerador” de turistas. Na tabela abaixo, vemos alguns 

exemplos de eventos ocorridos em 2016, que foram apoiados pelo MRC&VB: 

Tabela 45:Eventos apoiados pelo MRC&VB ocorridos no ano de 2016 

 

Fonte:MRC&VB, março de 2017 

Nas páginas finais, em anexos, estão algumas fichas cadastrais de apoio a eventos, 

fornecidas pelo Marília e Região Convention & Visitors Bureau que tem, como uma de suas 

atribuições, captar eventos para a cidade. 

Além dos eventos motivados por negócios, outros, de cunho cultural, social, religioso 

e esportivo são realizados em Marília durante todo o ano, os quais destacamos: 

 

http://www.visitemarilia.com.br/
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Japan Fest 

Considerado um dos eventos mais tradicionais e importantes da colônia japonesa em 

todo o país, o Japan Fest é promovido pela Associação Cultural e Esportiva Nikkey de 

Marília, com iniciativa da TvTem, afiliada TV Globo, e parceria com a Prefeitura Municipal 

de Marília e o Governo do Estado, através da Secretaria de Cultura do Estado de São Paulo- 

lei de incentivo à cultura, o PROAC/ICMS. 

Com o principal objetivo de preservar e divulgar a cultura oriental e consolidar as 

relações entre descendentes e não descendentes, o Japan Fest ocorre uma vez por ano, em 

abril, por ser o mês de comemoração do aniversário da cidade; faz parte do calendário 

turístico do Estado de São Paulo. 

Conta com aproximadamente 500 voluntários e tem duração de 3 ou 4 dias, 

oferecendo, durante esses dias, inúmeras atrações culturais, artísticas, gastronômicas e 

filantrópicas. 

Com relação à gastronomia, são 10 mil metros quadrados de área coberta, onde ficam 

centenas de mesas e cadeiras e cerca de 35 barracas de comidas típicas, que arrecadam 

recursos para mais de 10 entidades assistenciais. 

Exposição de Ikebana, escolha da Miss Nikkey, danças típicas japonesas, oficinas 

culturais, apresentações musicais, exposições comerciais, parque de diversões e passeio de 

helicóptero são algumas das atrações que o público pode desfrutar. 

De acordo com a Comissão Organizadora, passam pela sede campestre do Nikkey, 

localizada na avenida Benedito Alves Delfino, 2.850, em torno de 50 mil pessoas, tanto de 

Marília, região e até estrangeiros que estão no país na oportunidade. Em abril de 2017, em sua 

15ª edição, contou com a presença do Cônsul Geral do Japão, Takahiro Nakamae, que elogiou 

a estrutura do evento. 

Nos últimos anos, o valor do ingresso foi de R$ 5,00 ou um quilo de alimento não 

perecível. 

A festa de lançamento ocorredias antes, na praça central de eventos do Marília 

Shopping, ocasião em que se dá a apresentação de algumas danças japonesas, de música e das 

candidatas ao Miss Nikkey, além da solenidade com autoridades envolvidas. 
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O evento conta com uma boa infraestrutura que foi sendo alterada e melhorada em 

cada nova edição e conforme os recursos permitiram. Estacionamento e acessibilidade dentro 

do local ainda precisam de melhorias, mas chegar ao endereço é bastante fácil seja de veículo 

particular ou público.  

Nas páginas finais, em anexos, estão algumas matérias publicadas no Jornal da Manhã 

de Marília referentes ao Japan Fest. 

 

Undokai 

O Undokai é uma gincana poliesportiva e cultural promovida anualmente no dia 1º de 

maio e 2017 marcou sua 63ª edição. A data escolhida é em homenagem aos trabalhadores e 

está inserida no calendário de festividades do município de Marília. 

A realização do evento é promovida pela AECOM- Associação Esportiva e Cultural 

Okinawa de Marília- e ocorre na sede campestre do Nikkey Clube, na avenida Benedito Alves 

Delfino, 2.850. 

Com o objetivo de reunir tradição, cultura, incentivo às atividades físicas e integração, 

o Undokai atrai público de diferentes idades que participada gincana em diversas modalidades 

com diferentes categorias e provas durante o dia todo. Corrida simples, corrida do feijão e 

disputa pulando cordas são alguns exemplos das atividades realizadas. 

A premiação acompanha a ideia de prosperidade: material escolar visando ao 

desenvolvimento intelectual e mantimentos alimentares para o bom equilíbrio físico e mental. 

A AECOM busca cumprir sua responsabilidade social, ressaltando neste evento o 

esporte, a educação e a saúde, reforçando o espírito okinawano de solidariedade e de 

generosidade. 

A entrada é franca e recebe cerca de 3.000 pessoas. 

 

Festival Gastronômico 

O Festival Gastronômico de Maríliaé o maior evento de gastronomia da região . 

Acontece há 05 anos e é organizado e promovido pelo Marília e Região Convention & 

Visitors Bureau. 



163 
 

Os principais restaurantes da cidade participam desse evento, lançando novos pratos 

que, como critério da organização, devem homenagear pessoas, famílias, lugares ou empresas 

que fazem parte da história da cidade. A intenção é de que os cardápios dos restaurantes 

contem um pouco sobre as raízes e a evolução de Marília.  

Além disso, o festival premeia os consumidores através de um concurso cultural e os 

garçons que mais vendem também são premiados.  

Um característica importante do evento é a ação social. A cada ano a organização do 

Festival escolhe duas entidades para receber parte da renda arrecadada com a venda dos 

pratos. No montante, considerando as  5 primeiras edições, já foram doados mais de R$ 

65.000,00 (sessenta e cinco mil reais) a 10 entidades diferentes. 

Outro número expressivo das primeiras edições é o número de pratos vendidos: 

aproximadamente 15 mil, uma média de 3 mil pratos por ano. Baseados nos cupons 

preenchidos para concorrer a prêmios, detectamos que cerca de 2.500 consumidores que 

passaram pelos nossos restaurantes eram de fora da cidade, cumprindo assim mais um dos 

objetivos do Festival que é gerar um fluxo significativo de visitantes a cidade. 

 

Virada Cultural Paulista 

A Virada Cultural ocorre desde 2005 na cidade de São Paulo e, em Marília, está em 

sua 10ª edição. É uma realização do Governo do Estado de São Paulo, através da Secretaria de 

Cultura, em parceria com as Prefeituras Municipais, que ficam responsáveis pela 

infraestrutura, segurança, limpeza e reforço à programação artística. 

Com o principal objetivo de proporcionar cultura e entretenimento às pessoas, o 

evento conta com diversas manifestações artísticas, como música, dança, circo, artes cênicas, 

arte para crianças e outras apresentações bastante apreciadas. 

A Virada Cultural, em Marília, tem se consolidado a cada ano como um evento de 

grande importância e esperado por muitos. Em 2017, reuniu, durante os dois dias, um público 

em torno de 29,6 mil pessoas, que puderam desfrutar de shows do grupo de pagode Negritude 

Junior, da dupla sertaneja Hugo e Tiago, do rapper paulistano Rael, além de peças de teatro, 

apresentação de orquestra, entre outras exibições em diferentes locais. 
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Exposição Nacional De Orquídeas De Marília 

Iniciativa da Associação dos Orquidófilos de Marília com o apoio da Secretaria 

Municipal da Cultura, a Exposição Nacional de Orquídeas de Marília tem como local o 

Espaço Cultural e de Lazer “Ezequiel Bambini”, na Avenida Sampaio Vidal, nº 1066, Centro; 

tem duração de três dias, das 8h às 17h, e a entrada é franca. 

Integra a programação do calendário oficial de aniversário de Marília e faz parte do 

Circuito Nacional de Exposições. A pontuação obtida pelas cidades presentes faz parte do 

ranking anual da CAOB (Coordenadoria das Associações Orquidófilas do Brasil). 

O público estimado gira em torno de 25 mil pessoas de Marília e outras cidades, 

durante os três dias. 

Os visitantes podem admirar mais de cem espécies de orquídeas brasileiras e 

estrangeiras, vindas da Tailândia, Guatemala, Venezuela e outras localidades; é uma ótima 

opção de lazer e excelente oportunidade para quem quer conhecer de perto espécies raras, 

como, por exemplo, a orquídea da espécie Walkeriana, que chega a ser vendida por mais de 

R$ 1.000,00. 

Na sala ao lado da exposição, ocorre a comercialização das orquídeas, plantas e 

insumos para jardinagem. Há também outros atrativos, tais como: curso sobre cultivo de 

orquídeas, sorteio de plantas para o público e premiação aos melhores orquidófilos. 

Segundo a Associação dos Orquidófilos de Marília, a procura de pessoas interessadas 

no cultivo e aquisição de orquídeas tem aumentado significativamente nos últimos anos. 

Conforme palavras do presidente da Associação dos Orquidófilos, Luiz Carlos Albiéri, 

a cidade de Marília realiza há 44 anos a Exposição com grande sucesso de público e de 

vendas. 

Em sua 44ª edição, no ano em curso-2017- contou com a participação de expositores 

de orquidários de 13 cidades do país, incluindo Marília. 

Festival De Dança 

Com 12 anos de existência, o Festival foi criado a partir da necessidade de atender as 

diversas tendências de dança através de intercâmbio entre grupos, bailarinos participantes e 

também de oferecer círculos de palestras e debates com temas de interesse da classe. 
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Essa iniciativa veio, mais tarde, proporcionar a Marília a grande oportunidade de ser 

palco de um festival de dança do Brasil- “O Festival Dançar a Vida Marília- 2017”. 

Realização da Prefeitura Municipal de Marília, por meio da Secretaria da Cultura em 

parceria com o Instituto Cultural Promodança, foi apresentado no Teatro Municipal “Waldir 

Silveira de Mello”, na Avenida Rio Branco, s/n- Centro, no período de 06/072017 a 

16/07/2017; também aconteceram oficinas em escola pública e na periferia. 

Contou com a participação de mais de mil bailarinos e academias de dança vindos de 

mais de 40 cidades e 4 estados, com seletivas e apresentações diárias em diversas 

modalidades como pas de deux, solo clássico, solo neoclássico, sapateado, estilo livre e 

outras. 

Veio a ser, inegavelmente, uma excelente oportunidade para o público assistir e 

prestigiar diversos gêneros de dança de altíssimo nível e qualidade. 

Integraram a banca de jurados: as argentinas Laura de Aira e Contanza Aguirre, a 

espanhola Georgina Rigola, o holandês Thiago Bordin, os brasileiros Eduardo Bonnis, Valéria 

Mattos, Adenis Vieira e Philipi Susuki, todos com participações em dezenas de festivais 

internacionais. 

Com a realização desse evento, Marília se insere no circuito nacional da dança e 

nossos bailarinos e profissionais terão oportunidade de se classificarem para outros festivais 

nacionais e também internacionais, como o “Festival de Moscou”, destacou André Gomes, 

secretário Municipal da Cultura. 

O Festival “Dançar a Vida Marília 2017” propiciou oportunidades de estágios, 

contratos, bolsas de estudos nacionais e internacionais e a importante seletiva para o “Festival 

de Moscou”; proporcionou, ainda, premiação de R$ 20 mil divididos com várias categorias e 

prêmios de patrocinadores. Durante o período do evento foram realizados cursos e palestras. 

As palavras do senhor prefeito municipal, Daniel Alonso, já demonstravam a 

expectativa de sucesso do evento, em vários aspectos, o que veio a se concretizar 

inteiramente: “É uma grande honra recepcionar um evento como esse que traz prestígio e 

referência para a cidade, incluindo Marília no circuito nacional de danças. Serão dez dias que 

movimentarão o cenário econômico e social da cidade com mais de mil bailarinos envolvidos 

no festival, o que só reforça a preocupação de nossa gestão com o incentivo e implantação de 

políticas culturais e sociais em prol da população”, concluiu. 
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Encenação Da Paixão De Cristo 

A cada ano, Marília revive um espetáculo de arte e beleza: “A Encenação da Paixão de 

Cristo”. Na sexta-feira santa, cerca de 130 atores e 100 pessoas do grupo de apoio emocionam 

um público da cidade e região, estimado em 12.000 pessoas. Apresentam o evento 

voluntariamente, estimulados pelo desprendimento e a satisfação interior, além dos merecidos 

aplausos e reconhecimento dos espectadores. 

Realização da Paróquia Santa Rita de Cássia com o apoio da Prefeitura Municipal, 

ocorreu, em 2017, a 23ª edição, tendo como local o Parque do Povo, na Av. Men de Sá, Zona 

Sul. 

A apresentação consta no calendário oficial do Município e tem por objetivo 

evangelizar as pessoas, através do teatro, levar o Evangelho, as palavras que Jesus nos deixou 

e permitir que os presentes entendam o grande gesto de Jesus Cristo por nós. 

A encenação tem a duração de, em média, uma hora e meia e retrata passagens 

bíblicas, como por exemplo, a passagem que Jesus Cristo é tentado no deserto por 40 dias, a 

última ceia, o arrependimento de Judas, a crucificação e a ressurreição. 

A cada ano é uma emoção nova, fazemos como se fosse o primeiro, com a mesma 

vontade. O público que comparece com certeza se emociona. É um evento de fé, não tem 

religião. Um dia de lembrarmos o quanto Jesus se sacrificou por nós e que Ele está vivo, 

destacou Sandra Farias, responsável pela equipe de coordenação. 

Como cristão não posso deixar de apoiar um evento como este. Estamos colocando à 

disposição da Paróquia Santa Rita de Cássia toda a estrutura que eles precisarem, disse o 

prefeito Daniel Alonso. Ele lembrou que conhece o belo trabalho dos organizadores desse 

evento: eles são lutadores e todo ano com muito esforço trazem o teatro da paixão de Cristo 

que traz muita emoção para os marilienses e visitantes de toda a região, disse. 

Segundo o vigário paroquial da igreja Santa Rita de Cássia, Williams Roque de Brito, 

a encenação da Paixão de Cristo é algo que vai além do religioso, se tornou um evento 

cultural. 

A Secretária Municipal da Cultura na ocasião da 21ª edição destacou:o evento é 

importante atrativo turístico para Marília. A peça teatral da Paixão de Cristo atrai um grande 
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público, não só de Marília, e faz parte do calendário oficial da cidade. A encenação mariliense 

é bastante elogiada pela carga emocional e dedicação dos participantes. 

Encontro De Plastimodelismo 

Plastimodelismo é o hobby que consiste na construção de miniaturas, em escala 

reduzida, de objetos reais, como, por exemplo, aviões; fabricadas na forma de kits plásticos, 

sua principal característica é a fidelidade dos detalhes. 

Fundado em 20 de março de 2011, o Grupo de Plastimodelismo de Marília (GPM) é 

uma sociedade civil sem fins lucrativos que tem por finalidade congregar pessoas interessadas 

nesse hobby; sua marca está registrada no INPI (Instituto Nacional da Propriedade Industrial). 

Tem como função realizar exposições e atividades educacionais, como palestras, 

workshops, cursos, entre outras; é prevista também a realização de concursos, reuniões e 

organização de eventos, assim como colaboração em todas as atividades correlatas. 

Organizado pelo Grupo de Plastimodelismo (GPM), o primeiro encontro de Marília 

aconteceu nos dias 25 e 26 de março de 2017, sábado e domingo, das 9h às 18h e das 9h às 

17h, respectivamente. Teve como local um dos hangares do Aeroclube de Marília; a 

organização geral coube a José Décio Molaro, sócio e coordenador do grupo, a entrada foi 

franca e a média de público, de 600 pessoas nos dois dias. 

A realização desse evento já era uma ideia antiga do Grupo, pois, até aquele momento, 

apenas haviam sido feitas algumas exposições no shopping. Após participar de um evento de 

Plastimodelismo em São Paulo, que ocorre há 30 anos, os integrantes do grupo mariliense 

decidiram tornar realidade um sonho: fazer o próprio evento com convite a outros 

plastimodelistas e lojistas do setor. 

Apesar de ter sido o primeiro, a repercussão foi bastante positiva e a presença de 

público expressiva, chegando a surpreender os organizadores. Em razão disso, entendemos 

merecer o registro neste trabalho. 

Foram expostos cerca de 300 plastimodelos de vários expositores de diversas 

localidades: São Paulo, Campinas, Catanduva, Ribeirão Preto, São José do Rio Preto, Belo 

Horizonte, Santo André, Assis, Bauru, Tupã e Cascavel. Marcaram presença lojistas de São 

Paulo, Ribeirão Preto, São José do Rio Preto e Cascavel, num total de seis. 
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Além do público mariliense, pessoas da região também prestigiaram o encontro: Assis, 

Paraguaçu Paulista, Ourinhos, Tupã, Garça, Pompéia, Lupércio, Lins e outras. 

Seguindo a ideia inicial de não promover a competição, mas sim a amizade e a 

confraternização entre os praticantes do hobby, cada expositor levou para casa uma medalha 

com dizeres de agradecimento pela presença no evento. 

Há a perspectiva de que o evento se torne anual. Ainda não está oficialmente definida 

a data do próximo; inicialmente marcado para março de 2018, poderá ser transferido para 

abril como parte da programação do aniversário de Marília. Independente da data, acredita-se 

num público maior, pois existe a possibilidade da vinda do astronauta Marcos Pontes; o 

Grupo entregou-lhe uma réplica de uma aeronave F5 na qual ele voou. 

Os sócios do grupo são: Carlos Alberto Marconatto, Karlo José Felix Capi, Fernando 

Cesar Favinha Rodrigues, Claudemir Rogério Mazzuti, Éder Luiz Bacellar, José Décio 

Molaro, Thiago de Oliveira Bernardino, Jesus Aparecido Prieto, Fernando Ricardo Juste e 

Rafael Levorato. 

Estima-se que o acervo de todos os sócios seja de 800 aeronaves (plastimodelos) 

montadas ou para montar. 

 

Bagunça Do Circo 

Em 07 de março de 1969, o senhor Valdyr Cézar adquiriu, na rua Santa Helena, 877, 

uma propriedade a que deu o nome de Recanto “O Circo”, em alusão ao picadeiro onde tudo 

se faz para que a plateia possa se divertir. 

Como, de início, o alvo principal era o futebol, os nomes vieram a se interligar, pois 

ambos têm manifestações artísticas com muitos pontos em comum: se o circo pode ter dança, 

o futebol também; se no circo há malabarismos e acrobacias, estes também reinam no futebol; 

alegria, agitação e emoção são sentimentos divididos entre ambas as artes, tanto por quem os 

vivencia como por aqueles que os prestigiam. 

A chácara não contava com acesso facilitado por ruas asfaltadas. A área era coberta 

por densa Mata Atlântica e, para chegar até a propriedade, era preciso atravessar a vegetação 

local através de uma pequena trilha que cortava o que, mais tarde, viria a ser o Bosque 

Municipal. 
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A partir de então, o grupo de amigos se reunia todos os domingos para organizar 

churrascos e realizar despretensiosos “bate-bolas”, que evoluíram para um campeonato entre 

equipes, disputado pelos frequentadores da chácara. 

Mais tarde, veio a se unir à chácara vizinha “V Arkos”, de propriedade do comerciante 

Alvino Stroppa e ambas se tornaram uma só para receber os eventos esportivos de “O Circo”. 

Com o passar do tempo, gradativamente “O Circo” foi intensificando suas atividades 

até atingir proporções inimagináveis por quem o criou, por aqueles que a ele foram se 

agregando, por quem com ele colaborou e, podemos afirmar, por ninguém. Tornando-se local 

de presença constante de inúmeras personalidades do cenário político e artístico desde os anos 

70, o Recanto recebeu um fluxo ainda mais intenso de visitantes ilustres ao longo da década 

de 1980; políticos, cantores, músicos e, claro, jogadores profissionais de futebol marcaram 

presença entre os “palhaços” de Marília. 

Suas realizações se irradiaram por toda a cidade, fazendo-o cair na admiração geral. 

Duas marcas o caracterizam de forma mais significativa: as atividades sociais e a 

bagunça, está no sentido dicionarizado de farra ruidosa, momento de diversão ou 

comemoração, caracterizado por comportamento eufórico, muitas vezes com dança e cantose 

geralmente reunindo várias pessoas, baile ou festa muito animada, muito alegre. 

No tocante ao primeiro aspecto, “O Circo” voltou seu olhar para o lado humano, 

solidário, fraterno. Promove a Festa da Fraternidade (a “Frater”), realizada pela primeira vez 

em 1976, o almoço de Natal no Lar São Vicente de Paulo, almoços nas igrejas de São 

Benedito e de Nossa Senhora Aparecida, entre outras ações; torna-se difícil enumerar, pois o 

Recanto é lembrado em inúmeras iniciativas na cidade. 

Quanto ao segundo aspecto, os campeonatos internos de futebol regados a churrasco 

tornaram-se um grande atrativo para os frequentadores e, a cada dia,alcançam mais 

visibilidade entre os amantes desse esporte e também da arte de “fazer e saber se divertir”. 

Depois de duas décadas de atividades, “O Circo” decidiu, em 1994, animar um pouco 

mais o carnaval de rua. O ponto de partida foi o Lar dos Inocentes, um bar da rua Nove de 

Julho. Dali, os palhaços saíram travestidos de mulher ou com outras fantasias e inauguraram 

um novo espetáculo do grupo: a “Bagunça do Circo”. Promovido à luz do dia, o evento 

tornou-se uma tradição e está em sua 23ª edição, levando cerca de 3000 pessoas às ruas: ao 

som das animadas marchinhas, espalhando alegria pelas ruas do centro de Marília, o desfile 
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passou a atrair, não apenas os integrantes de “O Circo”, mas também uma legião cada vez 

maior de foliões de todas as idades, que encontraram na festa uma oportunidade de, enfim, 

brincar no carnaval de Marília. 

Com o sucesso crescente do bloco da “Bagunça do Circo”, a prefeitura municipal 

oficializou o evento com o Decreto nº 7927, de 18 de fevereiro de 2000, transformando-o na 

abertura oficial do Carnaval Mariliense, o que se tornou lei em 2002. 

Segundo Gilberto Juliana, conhecido como “Gil 40” e que faz parte do Circo há 35 

anos, a ideia da “Bagunça” surgiu durante uma conversa dos amigos: “estávamos reunidos e 

decidimos fazer o carnaval de rua. O que começou pequeno hoje atrai cada vez mais público, 

não só de Marília, mas da região e até da capital. Abre oficialmente a folia na cidade e é uma 

forma de resgatar a tradição dos antigos carnavais e de confraternização entre família e 

amigos”. 

Em 2001 nasceu o “Baile Noite da Bagunça do Circo”, realizado, a princípio, no 

Marília Tênis Clubepara 700 convidados e, a partir de 2012, dado o sucesso do evento, no 

Golden Palace por comportar cerca de dois mil convidados. Embalada pelas tradicionais 

marchinhas, a noite resgatou a magia e o glamour das tradicionais festas de salão, com 

fantasias tradicionais e originais, conduzida pelo espírito de uma festa popular criativa e cheia 

de vida. 

JORI- Jogos Regionais Do Idoso 

Marília sediou, pela primeira vez, a 21ª edição dos Jogos Regionais do Idoso (Jori) 

entre os dias 13 de setembro e 17 de setembro de 2017. 

Os Jogos tiveram início em 1994, com a nomenclatura de “Caros Coroas”, em São 

Paulo, no Ginásio do Ibirapuera. O evento foi um sucesso e em 1995 outro encontro foi 

organizado, já com o nome de Jogos Regionais do Idoso (Jori), com objetivo principal de 

proporcionar aos participantes a socialização, integração e participação em evento, 

competindo saudavelmente entre si, buscando a superação, pois todos os atletas ganham 

medalha pela sua atuação na competição. 

A competição é idealização da Secretaria de Esporte, Lazer e Juventude e do Fundo 

Social de Solidariedade do Estado de São Paulo e, em Marília, foi realizada pela Prefeitura 

Municipal, por meio da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer (SEL) e do Fundo Social de 

Solidariedade de Marília. Contou com a presença da primeira-dama e presidente do Fundo 
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Social de Solidariedade do Estado de São Paulo, Dona Lu Alkmin, do secretário de Estado, 

Paulo Gustavo Maiurino e de autoridades de toda a região. 

O evento reuniu 58 municípios da 7ª Região Esportiva do Estado de São Paulo e cerca 

de 2.500 pessoas entre atletas, dirigentes e integrantes das comissões técnicas das delegações. 

O Jori, que reúne atletas com mais de 60 anos, conta com 14 modalidades em disputa: 

atletismo, bocha, buraco, coreografia, damas, dominó, dança de salão, malha, natação, tênis, 

vôlei adaptado, tênis de mesa, truco e xadrez. 

Marília  participou da competição com uma delegação composta por 83 atletas e 

conquistou o 3º lugar na classificação geral. A cidade de Presidente Prudente obteve a 

primeira colocação, seguida da cidade de Assis que ficou com a medalha de prata. 

O Secretário Municipal de Esportes de Marília, Sr. Eduardo Nascimento destacou: “o 

Jori foi um sucesso, fomos elogiados pelos diretores e supervisores da SELJ (Secretaria de 

Esporte, Lazer e Juventude) pela organização do evento. Portanto, quero reiterar que a cidade 

voltará a pleitear competições importantes para serem realizadas no município”. 

O evento também foi apoiado pela ACIM (Associação Comercial e Industrial de 

Marília), cujo presidente, Sr. Libânio de Oliveira, enfatizou na ocasião: “Não deixa de ser um 

atrativo para o nosso comércio que deve receber nos próximos dias uma boa quantidade de 

visitantes”. 

Circuito Da Longevidade Bradesco 

No Circuito da Longevidade, criado em 2007, são realizadas caminhadas e corridas 

com o principal objetivo de incentivar a prática de atividade física. Sedentários, amadores e 

atletas, de todas as idades, podem participar na intenção de estimular o convívio social e a 

saúde através do esporte. 

No dia 30 de julho de 2017, aconteceu em Marília a 11ª edição da corrida da 

longevidade Bradesco e abertura da temporada 2017. O evento é promovido pelo Grupo 

Bradesco Seguros e contou com a parceria da Prefeitura de Marília por meio da Secretaria 

Municipal de Esportes e Lazer (SEL). 

Segundo o secretário Municipal de Esportes e Lazer, Sr. Eduardo Nascimento, o 

evento, que acontece há 8 anos consecutivos em Marília, foi cancelado em algumas cidades 
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devido à crise econômica e outras razões, mas Marília foi contemplada e se manteve no 

circuito. 

Realizado na Avenida das Esmeraldas, o circuito promove a caminhada (3Km) e a 

prova de corrida (6Km), esta com caráter competitivo e premiação aos cinco primeiros 

colocados. No total, mais de 3 mil pessoas, de Marília e região, participaram da etapa Marília. 

A renda obtida com as inscrições é sempre revertida a uma entidade indicada pelas 

prefeituras das cidades por onde o Circuito da Longevidade passa. Em Marília, em 2017, foi 

revertida para a AMEI: Associação Mariliense de Esportes Inclusivos. Desde a criação do 

evento, em 2007, mais de R$ 3 milhões já foram distribuídos. 

Figura 17: Circuito da Longevidade Bradesco em Marília, julho de 2017 

 

Fonte:Site da Prefeitura Municipal de Marília-www.marilia.sp.gov.br/prefeitura/   acesso em 

01/08/2017 

Copa São Paulo de Futebol Junior 

A Copa São Paulo de Futebol Junior, também conhecida como “Copinha”, é uma 

competição de futebol masculino com atletas de até 20 anos de idade. Participam clubes de 

todo o Brasil e é organizada pela Federação Paulista de Futebol. Em 2017 está em sua 48ª 

edição. 
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A Federação Paulista de Futebol já confirmou que Marília será umas das 32 sedes da 

Copa São Paulo de Futebol Junior 2018, que será realizada de 02 de janeiro a 25 de janeiro e 

contará com 128 equipes participantes. 

 Será a quinta vez que Marília receberá a principal competição de base do Brasil, 

sendo a terceira vez de forma consecutiva.A primeira edição da competição no estádio Bento 

de Abreu aconteceu em 1997 e a segunda somente 16 anos depois, em 2013. 

Cada grupo recebe, além do time-sede, três equipes e a competição faz movimentar a 

cidade, além de estimular a vinda de visitantes das cidades participantes dos jogos. 

Além desses, outros eventos são realizados em Marília, como: 

-AFROFEST: concurso de Miss e Mister Beleza Negra; 

-Desfile 04 de abril: aniversário de Marília; 

-FECONASI: Feira Comunitária das Nações da Paróquia Santa Isabel; 

-Festa Italiana: realização das paróquias São Judas Tadeu e São Sebastião; 

-Circuito SESC de Artes e o Programa Pontos MIS, do Museu da Imagem e do Som, 

patrocinados por entidades estaduais e realizados anualmente; 

-Encontro do Rock e o Quartas Intenções, promovidos pelo movimento Hip Hop de 

Marília, ambos no Espaço Cultural; 

- “Tatá Tá Teno”: organizado pelo coletivo Recreio Urbano, reúne os coletivos do 

Skate e Hip Hop e é apresentado anualmente no Ginásio Poliesportivo Otávio Barreto; 

-Sarau do Saci: busca difundir a riqueza da cultura popular brasileira, suas raízes e 

tradições folclóricas com a apresentação de artistas, coletivos e grupos populares de Marília e 

região; 

-Sarau da Elam: promovido pela Escola Livre de Artes de Marília, reúne artistas de 

diferentes linguagens da arte com o objetivo de estimulá-los e propiciar sua divulgação; 

-Música erudita: encontros e atividades para apreciadores da música erudita são 

organizados, há vários anos, pelo grupo Amoclássicos; 

-Sexta Gospel: evento mensal voltado ao público da música gospel,recebe cantores, 

corais e grupos para apresentações; 
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-Projetos regulares desenvolvidos pela Secretaria da Cultura que finalizam o ciclo com 

eventos: Projeto Teatro da Cidade, Canto e Coral com a professora Luciany Góes, 

Musicalização Infantil em escolas, Aulas de Violão, Cine Cultura, Banda Marcial Cidade de 

Marília e Quartas Intenções; 

Além dos projetos do município e de entidades da região, Marília é sede regional e 

possui um pólo do Projeto Guri, do Governo do Estado de São Paulo, que atende crianças, 

adolescentes e jovens, promovendo a formação do jovem a partir da educação musical e da 

prática coletiva da música. 

Não iremos descrevê-los a fundo, pois, embora sejam bastante representativos, não 

atraem número expressivo de pessoas de outras cidades. 

 

12.2. ATRATIVOS RURAIS E ECOLÓGICOS 

 

Bosque Municipal “Rangel Pietraroia” 

 

Em 04 de dezembro de 1942, a Prefeitura Municipal adquiriu, por escritura pública, 

uma reserva florestal de Olga e Helena de Abreu Sampaio Vidal. 

Com uma área de 173.600 m² e vegetação de mata atlântica, esse patrimônio foi 

consolidado como Unidade de Conservação, através da lei municipal n° 7001, de 27 de 

outubro de 2009, garantindo definitivamente a integridade e preservação desse espaço. 

Essa reserva florestal veio, anos depois, propiciar a criação do Bosque Municipal 

“Rangel Pietraroia”, nome dado em homenagem a um cidadão exemplar, gerente das 

indústrias Zillo S/A, vereador em três legislaturas, presidente da Edilidade e que muito 

contribuiu para o progresso de Marília. 

O bosque foi conferido em 1° de abril de 1974 e sua inauguração ocorreu em setembro 

do mesmo ano, através da lei municipal n° 2084, resultante do projeto de lei n° 2793, do então 

prefeito de Marília, senhor Pedro Sola, atendendo a indicação n° 4264, de 29 de dezembro de 

1973, do vereador Luís Rossi, presidente da Câmara na época. 

Na ocasião da inauguração, um jornal da cidade publicou matéria na qual dizia que 
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mais de cinco mil pessoas haviam visitado o bosque; a publicação informava, também, que o 

bosque, apesar de excelente espaço de lazer para a coletividade da cidade, ainda não era o que 

os marilienses esperavam, mas ressaltava a elogiável realização da administração municipal 

que, com apenas 240 mil cruzeiros, conseguiu recuperar aquele logradouro público. A 

primeira fase da obra havia sido completada e mais duas estavam programadas para os anos 

seguintes. 

O bosque foi entregue à população pelo futuro governador, Paulo Egydio Martins. Na 

oportunidade, o prefeito Pedro Sola prestou significativa homenagem póstuma a Rangel 

Pietraroia, cabendo à sua esposa inaugurar o marco de entrega. 

Por ser tão amplo, consegue abrigar exemplares variados da fauna e flora nativas da 

nossa região: são cerca de 100 espécies de árvores nativas identificadas com placas, como: 

ipê, peroba-rosa, jequitibá-rosa, jatobá e pau-brasil; os viveiros, reformados e adequados às 

exigências do IBAMA ( Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais 

Renováveis), abrigam aves exóticas, como faisão, pavão, periquito australiano, tucano, 

papagaio, maritaca, arara, avestruz e agaporne; no contato direto com a natureza há animais 

silvestres como lagartos teiús, cotias, gambás, tatus, pacas, saguis e até o bicho preguiça 

podem ser encontrados na área verde. 

Em 21 de setembro de 1992, foram plantadas 500 mudas de Ipê Branco pelo Sr. 

Massami Hatsumura, juntamente com alunos da rede estadual e, logo após, foram plantadas 

mais 200 de Ipê Rosa, surgindo, assim, o “Bosque dos Ipês”, que é uma atração à parte nessa 

reserva de mata preservada na cidade, especialmente no mês de agosto, quando ocorre a 

florada. 

O Bosque conta com o Centro de Educação Ambiental, no qual há exposição de 

árvores (bolachões), animais e cobras embalsamados. Nesse espaço também é desenvolvido o 

Programa Curupira de Educação Ambiental, cujo início se deu em 1997, com o objetivo de 

promover a educação ambiental de forma ampla e voltada a todos os níveis da comunidade 

estudantil. O Programa busca também integrar efetivamente o cidadão urbano ao ambiente 

original da região, aproximando-o dos elementos da natureza local, ressaltando e informando 

sobre o seu valor e sua importância para a vida humana. 

No Centro Ambiental, há 03 banheiros, 01 masculino, 01 feminino, 01 para deficientes 

físicos e 01 fraldário. Outros dois banheiros ( masculino e feminino) se localizam no centro 
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do bosque. O Centro atende de segunda a sexta-feira, das 7h30m às 17h30m, com visitas 

previamente agendadas e recebe, em média, 800 a 1000 alunos por mês. 

O bosque conta, ainda, com um lago no qual há cerca de 20 patos e gansos; nele se dá 

a prática de pedalinho. Pra visitá-lo, a entrada com carros é permitida para idosos e pessoas 

com deficiência. 

Conta com uma lanchonete, que atende ao público nos horários de funcionamento do 

bosque. No centro dele, há um parque infantil com brinquedos multiuso feitos com madeira 

de eucalipto tratado de reserva ambiental. 

Possui estacionamento e tem acessibilidade para deficientes físicos. 

Além das já mencionadas, outras atividades são desenvolvidas no bosque: trilhas e 

passeios monitorados, oficinas ecológicas, plantio de árvores (espécies nativas) em locais 

apropriados, atividades específicas em datas comemorativas (Semana da Água, Mês do Meio 

Ambiente, Semana da Árvore, entre outras), atividades lúdicas, culturais, esportivas e 

educacionais, academia “Saúde no Bosque”. 

Os cuidados com os animais, a limpeza e manutenção são feitos por servidores 

públicos municipais: 01 médico veterinário, 02 tratadores e 05 funcionários de serviços 

gerais. 

Esse belo local de lazer, entretenimento, cultura, pesquisa e educação ambiental para 

Marília e região é administrado pela Prefeitura, através da Secretaria Municipal de Meio 

Ambiente. Localiza-se na Avenida Brigadeiro Eduardo Gomes, n° 1001, Jardim Maria Izabel, 

e é aberto ao público todos os dias das 6h às 18h; não há custo para entrar. 
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Figura 13: Mapa dos principais pontos do Bosque Municipal de Marília, ano 2017 

 

1- Portão de acesso e portaria 

2- 4ª Companhia de Polícia Ambiental de Marília 

3- Bosque das Sibipirunas/ Espaço de eventos 

4- Estacionamento 

5- Sanitários 

6- Centro Curupira de Educação Ambiental 

7- Complexo Veterinário- Unimar 

8- Centro Administrativo do Bosque 

9- 1° Pelotão da Polícia Ambiental 

10- Circuitos de caminhadas 

11- Arena Multiuso/ Recintos das Aves 

12- Parque Infantil 

13- Banco Genético de Sementes 

14- Lanchonete 

15- Área de Lazer/ Bebedouro 

16- Lago Artificial/ Pedalinhos 

17- Bosque dos Ipês Brancos 

18- Avestruzes 

Fonte: Secretaria de Meio Ambiente e Limpeza Pública 
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Sítio Paleontológico 

 

De acordo com o paleontólogo e coordenador do Museu de Paleontologia de Marília, 

Sr. William Nava, é possível afirmar que todo o oeste paulista pode ser reconhecido como 

"sítio paleontológico" e Marília é uma das cidades ondesão encontrados fósseis, pois há 

rochas de arenito formadas durante a era dos dinossauros. 

Os locais denominados "sítios paleontológicos" são pontos nos quais a rocha está 

exposta, seja por erosão ou por obras realizadas para abertura de rodovias, por exemplo. 

Dessa forma, é necessário que se faça uma observação minuciosa nas inúmeras rochas 

expostas existentes na área para que se encontrem os fósseis,notadamente de dinossauros do 

grupo dos Titanossauros, os conhecidos “dinos pescoçudos” , quadrúpedes e herbívoros, que 

habitaram a região durante o período Cretáceo, há 65 e 80 milhões de anos. 

Durante os 24 anos de pesquisas realizadas pelo Sr. William, foram identificadas 

dezenas de sítios paleontológicos pela região, entre as quais destacamos: a Serra de Avencas, 

o leito da estrada de terra que vai ao distrito de Dirceu, a Estrada Velha no vale do Rio do 

Peixe, o leito da estrada de terra Padre Nóbrega-Rosália. Nesse último, foi encontrado, em 

1993, o primeiro fóssil de um dinossauro em Marília. 

No sítio paleontológico da Estrada Velha no vale do Rio do Peixe, foram encontrados 

os primeiros fósseis de uma espécie nova de crocodilomorfo, desconhecida no Brasil até 

aquele momento. O “Mariliasuchus”. 

Em 2009, houve a descoberta dos fósseis do “Dino Titã” que, apósescavações 

realizadas em 2011 e 2012, revelaram se tratar do mais completo Titanossauro já descoberto 

no Brasil. O sítio paleontológico do “Dino Titã” é um afloramento de rochas às margens da 

rodovia SP 333, próximo ao município de Júlio Mesquita e rendeu muitas divulgações na 

mídia. 

Os trabalhos de campo e coleta que vêm sendo desenvolvidos ao longo dos anos 

resultaram na descoberta deum grande número de fósseis, mostrando que esta regiãopossui 

notável potencial para exploração de elementos da época dos dinossauros. 
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Figura 14:Paleontólogo William Nava realizando pesquisas no sítio paleontológico, ano 2014 

 

Fonte:Imagem fornecida pelo próprio paleontólogo William Nava 

Figura 20: Crianças visitando o sítio paleontológico acompanhadas pelo paleontólogo William Nava 

 

Fonte: Imagem fornecida pelo próprio paleontólogo William Nava 
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Cachoeiras e os vales e Itambés 

 

Marília tem o privilégio de possuir em seu entorno grandes áreas rochosas que formam 

os itambés. Está situada numa área que conta com uma característica geológica rara e que 

lhe proporciona belíssimas paisagens. A cidade fica sobre um platô de onde brotam águas que 

se precipitam nos vales. Os limites entre o platô e os vales (até quase cem metros abaixo) 

formam paredões rochosos conhecidos como Itambés, semelhantes às Cuestas. 

Com o desenvolvimento da cidade, que avança além dos vales e itambés, podemos ver 

uma paisagem de contraste entre o urbano e o ecológico; isso ocorre, por exemplo, na 

rotatória da Rodovia do Contorno, na altura da avenida Santo Antônio, próximo ao túnel; ali 

vemos o vale, o “paredão” e, no alto, os bairros Teotônio Vilela e Monsenhor Tófoli, 

proporcionando uma identidade geográfica bastante particular, de grande destaque natural. 

Os itambés, por serem reservas do bioma Mata Atlântica, são “protegidos” pelo 

Código Florestal e, já na década de 60, o Plano Diretor de Marília estabelecia que as áreas 

existentes em torno da cidade eram consideradas APP- Área de Preservação Permanente e 

Área  de Interesse Paisagístico. 

A Lei número 5.362, de 06 de dezembro de 2002, oficializou os nomes dos vales, 

conforme abaixo: 

I-Vale do Rio do Peixe: suas características apresentam ondulações suaves, caindo em 

despenhadeiros abruptos (paredões). O nome é originário do Rio do Peixe, cujas nascentes são 

próximas, atravessa o Município de Marília, em direção oeste, mais ou menos paralelo ao Rio 

Tietê; sua vazão é de cerca de 3 mil litros por segundo, mas atinge 20 mil na época das 

chuvas. 

II- Vale dos Barbosa: tem sua origem no Ribeirão dos Barbosa com sua nascente em 

Marília, tendo a cabeceira nos terrenos que pertenceram a Abel Fragata e ao Coronel Galdino 

de Almeida. Correndo em direção do sudoeste, o ribeirão que emprestou o nome ao “Vale dos 

Barbosa” deságua no Rio do Peixe, depois de percorrer aproximadamente 15 quilômetros. Sua 

característica é uma paisagem pitoresca: flora, mata, cachoeira, paredões revestidos de 

vegetação, despenhadeiros desnudos, exibindo suas camadas estratificadas, gargantas que 

parecem “canyons”. 
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III- Vale do Pombo: o nome vem do Ribeirão do Pombo com sua nascente em Marília 

na rua 15 de Novembro. Depois de um percurso de 40 quilômetros, despeja suas águas no Rio 

do Peixe e sua bacia abrange cerca de 9.000 alqueires. A característica predominantesão 

possuir vários afluentes: São Francisco, Córrego da Invernada, Tombador, Santa Maria, 

Jaboticabal e Pau D’Alho, Ferrugem, Santana, Santo Antônio, Flor Roxa, Santa Cecília e 

Santa Ernestina. 

IV- Vale Cascata: o córrego Cascata tem a sua nascente na Fazenda Cascata. Essa 

nascente é a mais preservada do Município pois sua represa ainda abastece vários bairros da 

cidade. A denominação Cascata dada ao córrego, originou os nomes: Vale Cascata, Represa 

Cascata, assim como bairros e condomínios que surgiram na área. O Vale Cascata tem uma 

lindíssima paisagem, mata ainda virgem, flora, paredões, despenhadeiros. 

V- Vale Palmital: assim conhecido devido ao Córrego Palmital, tem sua nascente 

próxima a EMEI Monteiro Lobato, mais precisamente no Largo do Sapo, área hoje 

canalizada. Por esse vale deslizam, através de terra fertilíssima, vários afluentes; aí o vale se 

limita com uma vegetação frondosa, nos trechos dos saltos, recobre-se de um imenso toboal, 

cheias de vegetação raquítica, entremeada de espigões cuja flora é rica, com uma topografia e 

paisagismo encantador; paredões e vegetação é o que predominam nesse vale. 

VI- Vale do Arrependido: o Córrego do Arrependido fica na propriedade da família 

Vilela, onde a Prefeitura e o DAEM construíram uma barragem de captação de água a partir 

da nascente do Córrego do Arrependido, formada por uma reserva florestal de 200 alqueires, 

apresentando uma belíssima paisagem e um lago com até 12 metros de profundidade. 

VII- Vale dos Dinossauros: fica entre a fazenda Bonfim e a fazenda experimental 

Marcelo Mesquita Serva; o nome se deve à grande quantidade de fósseis de dinossauros 

encontrados no vale pelo paleontólogo William Nava. A maior característica desse vale foi a 

permanência de várias espécies de dinossauros há milhões de anos. 

Os riachos, que nascem no entorno da própria cidade, formam muitas cachoeiras ao se 

precipitarem pelos itambés, entre as quais destacamos as principais: 

1- Cachoeira Três Bicas e Cachoeira do Bicão 

Localizam-se na Fazenda Cascata, de propriedade do Sr. Oswaldo Passos de Andrade, 

e participantes de grupos com guias autorizados pelo proprietário têm livre acesso; sem essas 

condições, é preciso passar pela cerca de proteção da área feita de arame farpado. 
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As cachoeiras são formadas por desnível no córrego São Francisco, cujas nascentes se  

localizam na própria fazenda; próximo à rua Cincinatina, a principal nascente tem mata ciliar 

natural e é frequentada por diversas espécies de pássaros, pequenos animais e, em certos 

pontos, por ela passa também o gado. 

Com aproximadamente 3 metros de altura, a cachoeira Três Bicas tem esse nome por 

oferecer 3 duchas que foram entalhadas na pedra a mando do Sr. Bento de Abreu Sampaio 

Vidal, assim como um banco entalhado na gruta ao lado e uma piscina que também foi 

parcialmente entalhada. Poucos metros abaixo está a cachoeira do Bicão que despenca para o 

vale e tem aproximadamente 55 metros de altura; sua visitação deve ser cercada de cuidados e 

não se deve ficar próximo à borda. 

A cachoeira Três Bicas é uma das mais visitadas e seu acesso se dá de duas formas: a 

mais utilizada é pela antiga Estação de Tratamento de Esgoto em frente à represa Cascata; é, 

inicialmente, uma trilha fácil e tem apenas 300 metros, mas da metade para frente apresenta 

certa dificuldade, pois é preciso descer por uma pedra de 2 metros que está sempre 

escorregadia e, depois, por dentro de um curso de água. A outra forma de acessá-la é por 

dentro da fazenda Cascata; pode ser feita pela mata ou por trilhas na pastagem. Na primavera 

e no verão existem expedições que oferecem o percurso com segurança e autorização com 

duração em torno de 3 horas ida e volta. Também existem grupos de praticantes de rapel que 

descem por dentro ou ao lado da cachoeira do Bicão e depois sobem de volta pelas 

“Escadinhas do Francês”; essa atividade de aventura requer, porém, certo grau de preparo 

físico e só deve ser feita com equipamento de segurança em bom estado e supervisionada por 

instrutor experiente e responsável. 

Os visitantes não autorizados deixam seus veículos nas proximidades da Represa 

Cascata e vão pela trilha curta da Estação de Tratamento de Esgoto; já os que vão em grupos 

guiados, deixam seus veículos no galpão da sede da fazenda, fazem uma visitação pelas 

instalações históricas da fazenda e depois seguem por trilhas pitorescas que chegam às citadas 

cachoeiras, retornando por outras trilhas. Não há evidência de poluição por esgoto, mas é 

comum encontrar garrafas e outros objetos plásticos carregados pela enxurrada e algum lixo 

deixado pelos visitantes. 

Ambas as cachoeiras são objeto de dois projetos paralelos, um que tem por finalidade 

a transformação do curso das nascentes do córrego São Francisco em uma Reserva Particular 
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do Patrimônio Natural (RPPN), outro que pretende transformar a Estação de Tratamento de 

Esgoto em um parque múltiplo denominado Parque da Cascata. 

No momento não há cobrança pelo acesso. 

A cachoeira Três Bicas é frequentada por crianças e adultos e apresenta certo risco de 

escorregamento no piso de pedra; já a do Bicão, em razão de sua altura, deve ser observada a 

distância. 

2- Cachoeira Santa Ana 

Localiza-se na estrada para Ourinhos, 1 km após a Polícia Rodoviária Federal à direita 

e, para entrar, é preciso passar por uma cerca de proteção feita com arame farpado. 

A cachoeira é formada por desnível no córrego Santa Ana cujas nascentes se situam na 

própria fazenda, próximo à represa rompida de um antigo pesque-pague; possui mata ciliar 

natural frequentada por diversas espécies de pássaros e pequenos animais e não há evidências 

de presença de gado. A cachoeira Santa Ana é mais conhecida por uma série de várias 

pequenas cascatas, mede mais de seis metros de altura e apresenta um laguinho arenoso e raso 

na parte debaixo; o córrego Santa Ana oferece diversas piscinas naturais tanto acima quanto 

abaixo da cachoeira de mesmo nome e, seguindo o curso da água, encontramos a cachoeira do 

Pocinho, com 4 metros de altura e um grande espaço com areia e pedras para o banho de sol; 

mais abaixo e com pontos de acesso mais exigentes, chega-se ao cume da cachoeira do Bom 

Gosto, nome da fazenda abaixo no vale; sua queda d’água tem em torno de 20 metros e é 

sucedida por duas outras de mesma altura. 

A cachoeira Santa Ana é muito visitada; tem duas vias de acesso: a mais utilizada é 

através da rodovia: entra-se no cafezal da fazenda, segue-se até um bosque de eucaliptos 

(aproximadamente 700 metros), local em que os veículos são deixados e, do outro lado da 

cerca de arame, pega-se a trilha, que é considerada leve e mede em torno de 300 metros até a 

cachoeira.O outro caminho é utilizado pelos moradores da zona sul de Marília. 

Não há autorização aos visitantes, mas também não há repressão à entrada. Não há 

evidência de poluição por esgoto, mas é comum encontrar garrafas e outros objetos plásticos 

carregados pela enxurrada e algum lixo deixado pelos visitantes. Uma curiosidade é que, há 

alguns anos, houve o estouro de uma represa na nascente e o grande volume de água que 

desceu pelo curso do córrego devido ao rompimento da barragem arrasou as margens, 

aumentando consideravelmente a largura da calha do córrego e desprotegendo a água e o 
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fundo de pedra da radiação solar; por conta disso, a água das cachoeiras apresenta temperatura 

morna em razão da grande exposição ao sol. 

Há grande potencial turístico pela beleza e facilidade de acesso e, no momento, não há 

cobrança pelo acesso. 

As cachoeiras do Santa Ana são frequentadas por crianças e adultos e as duas 

primeiras não apresentam risco considerável; já a última, devido a sua altura, deve ser 

observada a distancia. 

Não são conhecidos projetos abrangendo esse complexo de cachoeiras e tanques 

naturais. 

3- Cachoeira Cascatinha 

Localiza-se na estrada para Ourinhos, 1 Km após a Polícia Rodoviária Federal à 

esquerda. Para entrar é preciso passar pela cerca de arame farpado. 

A cachoeira é formada por desnível no córrego Cascatinha cujas nascentes se situam 

na própria fazenda; possui exuberante mata ciliar natural frequentada por diversas espécies de 

pássaros e pequenos animais; não foram encontradas evidências de presença de gado. O 

complexo é formado por diversas e pequenas quedas d’água e uma cascata com lago muito 

propício ao lazer e relaxamento, daí o nome cascatinha. Seguindo o curso da água 

encontramos o cume da cachoeira grande do Cascatinha, antes do cume propriamente dito, 

onde existem algumas formações recortadas pela força das águas contra as pedras, formando, 

dessa forma, pequenos espaços com duchas e tanques com 3 a 4 metros de altura; depois 

disso, a água despenca por uma queda de aproximadamente 35 metros de altura. 

A cachoeira do Cascatinha é muito frequentada e tem somente uma via de acesso: pela 

rodovia, o visitante entra na estrada de terra do bairro Cascatinha, segue por 1,5 km e encontra 

grandes pés de abacate, jaca e manga que proporcionam uma sombra utilizada como 

estacionamento; desse ponto passa para o outro lado da cerca de arame, desce pelo pomar em 

direção à trilha,considerada leve e que mede em torno de 150 metros, até o córrego, em 

seguida desce o curso do córrego para chegar à cascatinha e depois à cachoeira. O local é bem 

visitado pelos moradores da zona sul de Marília. 
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Não há autorização aos visitantes, mas também não há repressão à entrada. Não há 

evidência de poluição por esgoto, e é raro encontrar garrafas e outros objetos plásticos 

carregados pela enxurrada ou algum lixo deixado pelos visitantes. 

Há grande potencial turístico pela beleza e facilidade de acesso e, no momento, não há 

cobrança pelo acesso. 

A cascatinha é frequentada por crianças e adultos; o mesmo não acontece com a 

cachoeira grande, que, por sua altura, apresenta certo risco, devendo ser observada a distância. 

Não são conhecidos projetos abrangendo esse complexo de cachoeiras e tanques 

naturais. 

4- Cachoeira 1º de Maio ou do Horácio 

Está situada na fazenda Cascata e faz divisa com duas propriedades: a parte de cima 

pertence à fazenda Recanto das Esmeraldas e a parte de baixo à família do falecido Dr. 

Horácio. 

Como a área é protegida por cerca de arame farpado, para entrar é preciso passar por 

ela, mas há vigilância repressiva. 

A cachoeira 1º de maio é a maior do conjunto de muitas formadas por desníveis no 

córrego Cascata, cuja nascente principal se localiza próximo da fábrica da Coca Cola; tem 

exuberante mata ciliar natural que é habitada por diversas espécies de pássaros e pequenos 

animais; não foram encontradas evidências de presença de gado na parte superior do 

complexo, que é formado por diversas quedas d’água, algumas com seis metros de altura. A 

cachoeira em si mede 35 metros de altura e possui um lago com profundidade irregular e piso 

de pedra. 

A cachoeira 1º de Maio era muito visitada, pois no complexo superior encontram-se 

muitas cachoeiras e locais para relaxamento e descanso junto à natureza; seu cume era muito 

utilizado para a prática de rapel, sendo uma das melhores para iniciantes. A parte inferior era 

muito frequentada por famílias e banhistas que a acessavam pela estrada de paralelepípedos, 

mas ambos os proprietários (da parte superior e inferior) vieram a falecer e seus herdeiros 

decidiram pela interdição total dos acessos às belas cachoeiras. Poucos são os que se 

aventuram a invadir as propriedades, embora os antigos proprietários tivessem orgulho em 

mostrar as belezas naturais do local a todos os visitantes. 
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Não há autorização aos visitantes e existe repressão forte às entradas não autorizadas. 

Não há evidência de poluição por esgoto e é raro encontrar garrafas e outros objetos plásticos 

carregados pela enxurrada ou algum lixo deixado pelos visitantes. As águas são geralmente 

limpas de esgotos, porém, podem ocorrer descargas esporádicas de chácaras, condomínios e 

indústrias; a presença de plásticos e outros resíduos inertes é grande. 

Há grande potencial turístico pela beleza e facilidade de acesso e havia várias ideias 

para o aproveitamento turístico, mas foram desconsideradas pelos atuais proprietários. 

Era frequentada por crianças e adultos, mas não é mais acessível devido a construção 

de guaritas. 

5- Cachoeiras da Estância Turística Vale do Oriente 

Situam-se na zona rural de Padre Nóbrega, abaixo da serra que fica após o cemitério. 

De propriedade do Sr. Pereira, são abertas mediante pagamento de diária (R$ 20,00 

por pessoa atualmente). 

Possui 2 cachoeiras principais, a Do Sapo e a Grande, que são acessadas por trilhas 

sinalizadas; as nascentes de ambas estão na propriedade ou em seus limites, possuem 

exuberante mata ciliar natural, habitada por diversas espécies de pássaros e pequenos animais 

e não há evidências de presença de gado. A propriedade oferece acomodações aos visitantes, 

tem restaurante, quiosques, piscina e estacionamento. A cachoeira do Sapo é pouco visitada 

apesar de seus seis metros de altura; a cachoeira Grande, com 12 metros de altura, é mais 

procurada. 

A propriedade é muito frequentada em épocas de calor por pessoas que buscam lazer 

junto à natureza, mas com segurança e alguns confortos. 

Os visitantes passam por uma portaria, pagam pela entrada e recebem uma comanda 

que computa as despesas feitas no restaurante durante a estadia, pagas na saída. Há 

possibilidade de negociar estadia em camping ou nos dormitórios. Não há evidência de 

poluição por esgoto e é raro encontrar garrafas e outros objetos plásticos carregados pela 

enxurrada ou algum lixo deixado pelos visitantes. 

A cachoeira Grande é utilizada por crianças e adultos e não oferece riscos. 
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6- Cachoeira da Gruta e Psicose 

Estão localizadas na fazenda Santa Gertrudes, de propriedade da família Olea. O 

acesso foi permitido por cerca de 4 anos, porém, após o falecimento do proprietário, há mais 

ou menos 13 anos, a família decidiu por não mais autorizar a entrada. 

Suas nascentes são dentro da própria fazenda; além de água limpa, têm mata fechada, 

exuberante, frequentada por diversas espécies de pássaros. 

A cachoeira da Gruta tem aproximadamente 30 metros de altura e a Psicose, 45 

metros. 

O acesso até a sede é fácil: depois de estacionar, caminha-se por cerca de 500 metros 

pela trilha. 

Era muito frequentada por grupos praticantes de rapel e escalada. 

Possui muito potencial para ser explorada turisticamente, mas não há projetos por falta 

de interesse dos proprietários. 

Todos esses recursos naturais podem ser bem aproveitados em diversas modalidades 

turísticas, como por exemplo: ecoturismo, turismo rural, de aventura, páleo turismo e outros. 

Melhorias em saneamento ambiental,sinalização, conscientização dos proprietários e políticas 

públicas são somente alguns exemplos de medidas necessárias para promover o 

desenvolvimento sustentável desses locais de destaque ecológico e consequente incremento 

das práticas turísticas e de lazer, como veremos melhor no decorrer do trabalho. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



188 
 

Figura 21:Cachoeira 3 Bicas, localizada na Fazenda Cascata 

 

   Fonte: Imagem fornecida pela ONG Origem, abril de 2016 

 

Figura 22: Vista do Itambé, água excedente da represa Cascata 

 

Fonte: Imagem fornecida pela ONG Origem, abril de 2016 
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Fazenda Cascata 

 

Apesar de hoje não ser aberta ao público, o que, segundo tudo indica, virá a ocorrer 

num futuro próximo, não poderíamos deixar de mencionar a fazenda Cascata, dada à sua 

relevância para a cidade e o potencial que representa para exploração turística. 

O nome “Cascata” surgiu provavelmente das várias cachoeiras que despencavam pelo 

grotão, situado próximo à represa Cascata; as águas eram límpidas e o grotão era povoado de 

macacos e pequenos animais selvagens. 

Por volta de 1927, o senhor Bento de Abreu Sampaio Vidal comprou 3.500 alqueires 

de matas virgens do senhor Cincinato Braga para o plantio e cultivo de café. 

A entrada da fazenda Cascata representou o início da cidade de Marília, fazendo, 

assim, com que ambas as histórias se entrelaçassem. 

Desmatada a imponente e bela mata, repleta de perobas e outras árvores nobres, deu-se 

logo em seguida o plantio de mais de um milhão de pés de café, que, em apensa três ou quatro 

anos, já estavam produzindo. 

Toda área se completava e era uma só até Bento de Abreu dividir as terras entre seus 

onze filhos; a fazenda Cascata, com uma área de 400 alqueires, coube à senhora Olga 

Sampaio Vidal de Andrade, uma de suas filhas. 

Vale ressaltar que o senhor Bento de Abreu Sampaio Vidal voltou atenção para 

realizações significativas para a cidade; doou a área e construiu a Santa Casa, o mesmo 

fazendo com a Igreja São Bento, hoje Basílica; doou terreno para a construção do Colégio 

Sagrado Coração de Jesus, há vários anos um estabelecimento de ensino bastante conceituado, 

além de terrenos para a Loja Maçônica, estádio de futebol “Bento de Abreu Sampaio Vidal”, 

Yara Clube e outros; de um dos loteamentos nasceu o bairro Cascata. 

Hoje, com uma área de 176 alqueires, a fazenda pertence ao senhor Oswaldo Passos de 

Andrade, neto de Bento de Abreu Sampaio Vidal. 

No início, havia duas olarias que se destinavam à produção de material para a 

construção de terreiro de café, casas dos colonos, Santa Casa, Igreja São Bento, sede da 

fazenda, garagem, entre outras obras. 
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Com o declínio da cultura do café, diversificaram-se as atividades, ocorrendo, então, a 

plantação de 16.000 pés de seringueira para a extração de borracha, bem como o início da 

pecuária. 

Até o momento, a fazenda não é aberta ao público, mas há estudos para fazer dela um 

local de eventos, com projeto nesse sentido já sendo elaborado, sem prejuízo das construções 

existentes, como a tulha de café, terreiro, sede e demais construções. De acordo com matéria 

publicada no Jornal da Manhã de Marília, de 25 de junho de 2017, a fazenda irá abrigar um 

museu histórico que retratará todo o processo de funcionamento de uma fazenda de café da 

década de 30; serão abertos a moradores de Marília e região locais importantes do início da 

formação da cidade, quando a cultura do café movimentava a economia do Estado; o 

proprietário, senhor Oswaldo, pretende utilizar a estrutura da fazenda para contar a história de 

Marília e a trajetória de seu avô, um dos maiores benfeitores da cidade. 

A área da represa foi desapropriada e, nas proximidades, foi construído um pequeno 

parque com academia ao ar livre. Há, também, um projeto para a implantação do “Parque 

Cascata”, como veremos no decorrer do trabalho. 

O acesso à fazenda ficou bastante facilitado em virtude do prolongamento da avenida 

Cascata. 

 

Fazenda Floresta 

 

Lupércio Fagundes nasceu em São José dos Campos em 1881. A vida lhe 

proporcionou oportunidades de alcançar forte formação intelectual e cultural. 

Além dos estudos iniciados em São Paulo e concluídos nos Estados Unidos, com o 

diploma de engenheiro agrônomo, as viagens foram marcantes em sua vida, alicerçando-lhe 

os conhecimentos. Passou por várias localidades dos Estados Unidos, por regiões prósperas 

do Canadá e visitou vários países da Europa, não apenas com a visão turística, mas com os 

olhares voltados para o conhecimento, com foco na análise social e econômica dos países. 

Dessa forma, pôde abranger seus horizontes, ter uma visão mais ampla da vida das 

cidades, dos problemas que as afligem e de suas possíveis soluções. 
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Dedicou-se à engenharia até adquirir mais de 700 alqueires de terras, doadas pelo 

governo Afonso Pena, que denominou de Santo Inácio (cidade de Lupércio). A partir daí, o 

engenheiro de espírito forte e dotado de grande coragem tinha um sonho: fundar dentro de 

suas terras um Patrimônio e o sonho foi alcançado: o Patrimônio Santo Inácio nasceu; em 

1936 foi elevado a Distrito de Paz e, em 1940, teve o nome mudado para Lupércio, em 

homenagem ao seu fundador, falecido em 1938, e que, por vontade manifestada a amigos, foi 

enterrado em Santo Inácio. 

Com sua morte, seu genro, Hermínio Bottino, iniciou o plantio dos cafezais em sua 

fazenda, denominada “Fazenda Floresta” e chegou a ter o total de 400.000 pés de café. Com a 

morte de Hermínio Bottino em 1974, seu filho Carlos Bottino herdou parte da Fazenda 

Floresta, que passou a se chamar “Fazenda Floresta Agroturismo” que até hoje explora a 

cafeicultura e, há 18 anos, trabalha na atividade de turismo ecológico-educacional e turismo 

agrícola. 

De fácil acesso e boa sinalização, a fazenda está localizada na Rodovia S.P.331, em 

Lupércio, CEP- 17420-000, a cerca de 25 Km de Marília; trata-se de área particular de lazer 

com 20 hectares e enfoque voltado à preservação do meio ambiente. 

As atividades desenvolvidas envolvem aspectos diferentes: um referente à pecuária, 

cafeicultura e cultivo de milho; outro que procura atender os visitantes, através do 

agroturismo e ecoturismo, entre outros atrativos, que veremos a seguir. 

Dispõe de boa infraestrutura: 06 chalés, com acomodações para 04 pessoas, 02 

piscinas, 01 represa, 03 trilhas, vários bosques de árvores frutíferas, 01 quadra de vôlei de 

areia, 01 campo de futebol society, 02 sanitários, 01 carreta para transporte de pessoas com 

necessidades especiais, estacionamento para 60 veículos e 10 funcionários fixos; o fraldário e 

o espaço para cadeira de rodas estão em andamento. 

O restaurante, com capacidade para 100 pessoas e decoração colonial rústica, oferece 

no almoço comidas típicas da fazenda, feitas no fogão a lenha. 

A visitação é sazonal e requer agendamento prévio. De setembro a março, o fluxo de 

visitantes é considerado bom; é baixo de abril a agosto e, em junho e julho é baixíssimo 

devido ao clima frio e às férias escolares. 

As principais atividades à disposição são: visita aos museus antigos, ao museu de 

máquinas e implementos agrícolas, aos veículos de transporte coletivo- jardineiras ano 1924 e 
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1948, aos tratores e caminhões antigos, casas de barro, jequitibá de 340 anos; trilha na Mata 

Atlântica onde há as nascentes de água, trilhas à cachoeira, tirolesa. 

A fazenda é toda sinalizada e o acesso é fácil a qualquer faixa etária; o perfil do 

frequentador é bem eclético. 

Os meios de divulgação e informação são: boca a boca, telefone (14 3433-1906), site 

(www.floresta.tur.br), e-mail ( contato@floresta.tur.br) e redes sociais. 

O horário de funcionamento é: sábado, domingo e feriado: das 9h às 17h, mediante 

reserva; durante a semana, recebe grupos de escolas e grupos da 3ª idade para a programação 

ecológica, com opções de interesse de cada grupo. 

 

Usina Paredão 

 

A Usina Paredão está localizada no município de Oriente, a aproximadamente 20 Km 

de Marília. Sua construção se deu em 1936, por uma família de suíços, pioneira na região; 

possuía escola, armazém, açougue, padaria, médico, dentista, clube e até um time de futebol; 

cerca de 500 famílias viviam nas colônias da fazenda. 

Em 1949,foi vendida aos atuais proprietários, que deram continuidade às atividades 

ligadas à produção de álcool e açúcar até 1993, data em que foi desativada a usina. Passou a 

chamar-se “Fazenda Usina Paredão”, mantendo, portanto, o nome tradicional “usina”, pelo 

qual era conhecida de todos. 

A partir daí as atenções se voltaram inteiramente para a fazenda, com meta na 

restauração da fauna e da flora, no cultivo de produtos orgânicos e, de forma especial, na 

pecuária e na agricultura, focos principais das atividades. 

Com relação à pecuária de corte, os gados, em sua maioria, são da espécie nelore, com 

cruzamentos de Black Angus. É feita a cria, recria e engorda, utilizando a rotação de plantios 

de milho e amendoim em parceria com arrendatários locais, ao que se acrescenta a melhoria 

do plantel, através de inseminação artificial. 

No tocante à agricultura, teve início, em 2012, a produção de hortaliças orgânicas e 

todas as terças-feiras são entregues, em alguns bairros de Marília, cestas com 10 a 12 produtos 
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selecionados de acordo com a produtividade da época. 

Quanto à fauna, várias espécies de animais habitam a fazenda, entre as quais estão: 

antas, capivaras, veados-mateiros, onça parda, centenas de pássaros, macaco prego e jacaré de 

papo amarelo. 

Ao falar da flora, destacamos o plantio de mais de 120 mil mudas; o eucalipto é 

produzido para transformação em energia e o Nim, uma espécie de árvore da Índia, foi 

plantado com o objetivo de produzir óleo utilizado comumente como repelente natural para 

animais e plantas. 

Outros trabalhos são desenvolvidos, visando atender a comunidade e a proporcionar-

lhe bem-estar, através de eventos sociais, atividades educativas e de lazer, como mostraremos 

nas linhas a seguir. 

Com relação a eventos, a fazenda disponibiliza espaço e estrutura para: casamentos, 

comportando até 500 pessoas, com capela construída nos anos 70, que pode abrigar 200 

pessoas; aniversários; encontro de empresas. Merece destaque também a “Usina de Férias”, 

programação de uma semana para crianças de 09 a 13 anos, realizada em duas temporadas 

(inverno e verão) na qual são desenvolvidas atividades, coordenadas e monitoradas por 

profissionais experientes, que visam promover a autonomia, criatividade, interação com 

demais crianças e conexão com a natureza. 

Com vistas ao lazer e à recreação, oferece, além de muita natureza: 02 campos de 

futebol (um society e um oficial), 04 casas para hospedagem, 01 casa para refeitório com 

forno à lenha, quadra coberta, quadra de cimento aberta, piscina, salão de atividades, curral, 

haras, cocheira, 04 represas para pesca e/ou canoagem, capela, marcenaria, horta orgânica. 

A Represa do Laranjal tem um espelho d’água de 5 alqueires e é aberta para pesca 

mediante o pagamento de ingresso; os peixes mais comuns encontrados são tilápias, pacus e 

carpas. 

Não existe programação de visitas diárias para conhecer a fazenda ou realizar alguma 

atividade ou passeio. Ela oferece hospedagem para grupos de até 30 pessoas (mínimo de 15), 

em 04 casas da antiga colônia. Nesse caso, é possível elaborar uma proposta com 

programação de acordo com a expectativa do grupo. 
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Existe a pretensão de impulsionar o turismo mas, atualmente, essa atividade ainda 

representa minimamente os trabalhos desenvolvidos na fazenda, sendo a pecuária e a 

agricultura o foco das atividades. 

Com a missão de ser uma empresa rural rentável, modelo de integração entre uma 

economia saudável, um meio ambiente diverso e rico e uma comunidade comprometida com 

seus valores, a Fazenda Usina Paredão quer, até 2020, ser reconhecida por sua excelência 

na integração entre atividades rurais rentáveis, serviços de qualidade, gestão eficiente e 

natureza regenerada. 

Conta com 45 funcionários e o horário de funcionamento é de segunda à sexta-feira, 

das 7h às 12h e das 13h30min às 17h. 

 

Escolinha da Mata 

A Escolinha da Mata atua na área de educação ambiental; desenvolveu esse trabalho 

por dez anos dentro das escolas. 

Após esse período, em fevereiro de 2015, inaugurou sua sede, na Fazenda Rosângela 

da Amoreira, localizada na Rodovia Comandante João Ribeiro de Barros, Km 465, a 8 Km de 

Marília. 

Com uma reserva ambiental de 400 hectares de mata preservada, a Escolinha pôde 

expandir suas atividades, construindo uma estrutura que lhe possibilitou excelente e 

diversificado atendimento. 

Conta com brinquedoteca, sala de cinema 4D, parque, campinho de futebol, quadra de 

vôlei, horta orgânica, viveiro educativo, cachoeira, 3 Km de trilhas na floresta e área de 

camping. 

A brinquedoteca possui um acervo indígena, material pedagógico, oficina de artes e 

brinquedos, todos feitos de material reciclado. O viveiro e a horta são áreas destinadas às 

atividades práticas, onde os alunos ajudam a plantar, colher e podem observar uma colmeia de 

abelhas sem ferrão. 

Plantas medicinais e animais como capivara, anta, quati e macacos são frequentemente 

vistos pelos visitantes. 
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Dispõe, ainda, de estacionamento para 50 veículos, banheiro com chuveiros e 

acessibilidade para pessoas com deficiência física. 

Tem capacidade para atender até sessenta crianças; o maior fluxo de visitantes se dá de 

fevereiro a junho e de agosto a novembro. O atendimento para grupos escolares é de segunda 

a sexta-feira, das 8h às 17h, mediante reserva; para visitantes é aos sábados, no mesmo 

horário; mão funciona durante as férias escolares. Atualmente o valor cobrado para entrada é 

de R$ 20,00. 

Além das aulas de educação ambiental para grupos escolares de diferentes idades, o 

espaço também trabalha com festas de aniversário e venda de produtos orgânicos. 

O perfil do público são alunos entre 03 e 15 anos, mas todas as idades podem desfrutar 

desse espaço alternativo para descansar e sair da cidade, em contato com muita natureza. 

Possui 04 funcionários e a divulgação é feita através do site 

www.escolinhadamata.com e do facebook. 

 

Paraíso do Lazer 

O Paraíso do Lazer é uma área de lazer privativa, que teve sua origem nas nascentes 

de águas cristalinas que abastecem os diversos lagos e as piscinas do complexo aquático.Está 

localizado na Fazenda Sol Nascente do Paraíso, na cidade de Ocauçu, a 35 Km de Marília. 

Com uma área de 25 alqueires, conta com um complexo de piscinas com quedas 

d’água, toboagua, hidromassagem, biribol e basquete aquático, lagos, cavalos, playground, 

recantos para descanso, restaurante e salão para eventos, onde são realizados aniversários, 

casamento, formatura, reuniões empresariais e confraternizações de grupos da 3ª idade. Nos 

tanques, onde há variadas espécies de peixes, é possível praticar a pesca esportiva ou de 

conversão (permitido levar somente tilápia). 

Funciona aos sábados, domingos e feriados nacionais, das 9h às 20h e não conta com 

hospedagem no local. Recebe, em média, visitantes por dia/ mês. 

Estância Turística Vale do Oriente 

Trata-se de uma área de lazer privativa, localizada na cidade de Oriente, a 20Km de 

Marília. Possui 5 alqueires ( não totalmente explorado) e contém: 03 piscinas para adulto, 01 
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piscina infantil, cachoeira e campo de futebol. 

Funciona como um clube: o visitante pode passar o dia (das 8h às 19h) ou pernoitar. O 

local conta, também, com 20 quiosques com churrasqueira, 08 apartamentos, lanchonete, 

sanitários e um salão de 150m² para festas.
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Tabela 436: Tabela dinâmica de informação Turística de Marília 

Tabela dinâmica de informações Turísticas de Marília 

13/04/2017 

Com base nas postagens no Facebook na Page COMTUR e no Grupo Marília Parque dos Itambés 

Nome popular Localização Complemento Atividade 

Eco Aventura Lazer Hospedagem Restaurante Outros 

Ribeirão do Macuco Rosália Córrego X  X   Rural 

Estancia Turística Vale do Oriente Oriente Empresa  Turística X  X X X Camping 

Camaleão Aventuras Echaporã Cidade X X X  X Rapel 

Quedadagua  Cachoeirismo Marília Empresa  Turística X X X   Rapel 

Lago Aquárius Marília Cidade   X   Contemplação 

Escolinha da Mata Oriente Empresa  Turística X  X   Educ. Ambiental 

Fazenda Cascata Marília Fazenda X X X   Histórico 

Ribeirão dos Índios Marília Cachoeira X X    Histórico 

Cachoeira 1º de Maio ou do Horácio Marília Cachoeira X X X   Rapel 

Torre de Pedra/Trilha de Bike Nova Colúmbia Formação Geológica X X X   Escalada 

Cachoeira Toca do Urso Garça Cachoeira X  X    

Camaleão Aventuras Echaporã Empresa  Turística X X X  X Rapel 
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Itambés Marília Formação Geológica X X X   Rapel 

Gaya - Esporte, Laser e Recreação Marília Contry Club X  X   Standup Paddle 

Avenida Cascata Marília Av Radial Leste - Sul   X   Contemplação 

Fazenda Cascata Marília Fazenda X X X   Acessibilidade 

Dirceu Dirceu Distrito X  X   Caminhadas 

Torre de Pedra Nova Colúmbia Formação Geológica X X X   Escalada 

Jeep Clube Marília Coletivo X X X   Passeios 

Cachoeira do Bicão Marília Cachoeira X X X   Rapel 

Mina dágua em Vera Cruz Vera Cruz Formação Geológica X     Educ. Ambiental 

Vale do Rio do Peixe Marília Formação Geológica  X X   Rural 

Passeios de bicicletas Marília Coletivo   X   Atividade física 

Cachoeira da Deusa Garça Cachoeira  X X   Educ. Ambiental 

Avencas Avencas Distrito X  X   Rural/Festas 

Represa Cascata Marília Formação Geológica X X X   Histórico 

Camaleão Aventuras Echaporã Empresa  Turística X X X  X Rapel 

Cachoeira Sete Quedas Jafa Cachoeira X X X    

Córrego Barbosa Marília Rio X X X   Educ.Ambiental 
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Princesinha da Serra Echaporã Cidade X X X  X Histórico 

Companhia Inglesa Gália Rural X  X   Histórico 

Passeios de bicicletas Marília Coletivo   X   Atividade física 

Pedra de Avencas - Gaya Avencas Formação Geológica X X X   Rapel/Escalada 

Cachoeira Santa Ana Marília Cachoeira X X X   Rapel 

Voos de Paramotor -  Beto Voador Marília Voo panorâmico  X X    

Passeios de bicicletas inclusívos Marília Coletivo   X   Atividade física 

Passeios de bicicletas - MTB Marília Coletivo   X   Atividade física 

Vale dos Dinossáuros ou Bosque Perdido Marília Vale do Barbosa X  X   Histórico 

Oriente Oriente Rural X  X X X Histórico 

Cachoeira Três Bicas Marília Trilhas da Cascata X  X   Histórico 

Pedra de Avencas - Sitio Paleontológico Avencas Formação Geológica X X X   Educ. Ambiental 

Nikey Clube - Pista MTB Marília Clube X  X   Atividade física 

Fazenda Cascata Marília Trilhas da Cascata X  X   Histórico 

Sitio Paleontológico do Marilia Sucus  Formação Geológica   X   Educ. Ambiental 

Sitio Paleontológico do Marilia Sucus  Formação Geológica   X   Educ. Ambiental 

Cachoeira Toca dos Urso Garça Cachoeira X  X    
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Pedra de Avencas - Gaya Avencas Formação Geológica X X X   Rapel/Escalada 

Usina Paredão Oriente Fazenda X  X   Histórico 

Rapel em Ponte - Gaya Marília  X X X   Rapel 

Cachoeira Cascatinha Marília Formação Geológica X  X   Educ. Ambiental 

Passeio stand up paddle Marília Contry Club X  X   Standup Paddle 

Estrada de Dirceu Dirceu Estrada rural X  X   Atividade física 

Cachoeira Psicose (Moabi) Marília Cachoeira X X X   Rapel 

Cachoeira do Bicão Marília Cachoeira X X X   Rapel 

Gruta de Moabi Cachoeira Cachoeira X X X   Rapel 

Estrada de Dirceu Dirceu Estrada rural X  X   Atividade física 

Córrego Barbosa Marília Rio X X X   Educ. Ambiental 

Fonte: Elaborada pelos autores, 2017 
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Tabela 47: Legenda da Matriz Qualitativa dos Atrativos Rurais e Ecológicos 

 
Fonte: Modelo elaborado pelos alunos do curso de Turismo da USP 
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Tabela 48: Matriz Qualitativa dos Atrativos Rurais e Ecológicos 

Classificação dos Equipamentos Produto Consolidado 

 

Potencialmente Realizada 

Potencialidade 

Parcialmente 

Realizada 

Potencialidade 

Fracamente 

Realizada 

Elementos de  Fatores 
Fazenda  

Floresta 

Estância 

Oriente 

Escolinha 

da Mata 

Paraíso 

do Lazer 

Bosque 

Municipal 

Gaya 

Recreação 

Quedadagua 

Cachoeirismo 

Camaleão 

Aventuras 

Fazenda 

Cascata 

Usina  

Paredão 

Parque 

dos 

Itambés 

Parque 

da 

Cascata Avaliação   

 Visitação 

Quantidade de 

visitantes/mês 3 3 2 2 3 1 1 2 1 1 2 3 

Sazonalidade 1 1 2 2 2 1 1 1 2 1 1 2 

 Infraestrutura 

  

  

  

Estacionamento 3 3 3 3 3 1 1 1 2 2 1 1 

Sanitários e 

bebedouros 3 2 2 3 2 0 0 0 1 1 0 0 

Estabelecimento 

de Alimentação 3 2 0 2 1 0 0 0 0 0 0 1 

Estabelecimento 

pouso/camping 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Limpeza 3 2 2 3 2 1 1 1 1 1 1 1 

Estado geral de 

conservação 

  

Manutenção 3 2 3 2 2 2 2 2 1 1 1 2 

Sinalização 2 2 1 1 3 0 0 2 1 1 0 2 

Acesso ao local 

  

Condições das 

vias ao local 2 1 2 1 3 1 2 3 3 3 1 3 

Informação ao 

visitante 2 1 3 2 2 2 2 2 1 0 0 1 

Acessibilidade 

Adequação aos 

deficientes físicos 2 1 1 1 1 0 0 0 1 1 0 1 

Pontuação geral   30 22 21 22 24 9 10 14 14 12 7 17 

Fonte: Modelo de tabela elaborado pelos alunos do Curso de Turismo da USP e adaptado pelos autores, 2017 



 

 

12.3 ATRATIVOS HISTÓRICO-CULTURAIS 

 

Museu Municipal Histórico e Pedagógico "Embaixador Hélio Antônio Scarabôtolo" 

Em 04 de maio de 1959, através da Lei n° 787, foi criado, como dependência da 

Biblioteca Pública “Thomaz Antônio Gonzaga”, o Museu Municipal de Marília que, além das 

finalidades de ordem geral próprias à instituição do gênero, tinha como objetivo colecionar e 

classificar objetos, documentos, quadros e outras obras que constituíam o patrimônio histórico 

do Município de Marília. Porém, no dia 21 de setembro de 1972, a Lei n° 1938 revogou em 

todos os seus termos a Lei n° 787, de 04 de maio de 1959, e criou o Museu Histórico e 

Pedagógico Municipal de Marília, através do Decreto n° 2.578 de 23/06/1972. Determinou 

que o patrimônio pertencente ao Museu Municipal de que trata a Lei n° 787 passasse a ser 

parte integrante do Museu Histórico e Pedagógico Municipal de Marília. 

A Lei n° 1938 definia que, enquanto o Museu não dispusesse de sede própria, 

especialmente construída para instalação de todas as seções, funcionaria junto à Biblioteca 

Municipal. Seu objetivo era a reconstrução da História de Marília, de sua origem aos dias 

presentes, recolhendo, preservando, restaurando e expondo os documentos e relíquias 

relativos à formação e desenvolvimento do Município, além de, por força da lei que o criou, 

destinar-se ao culto do episódio histórico da Inconfidência Mineira, notadamente de Tomaz 

Antônio Gonzaga e seu poema “Marília de Dirceu”, evocados através de painéis, esculturas, 

autógrafos, quadros, ilustrações, documentos, dioramas e roteiros históricos. 

Em 1978 foi celebrado um Termo de Convênio entre a Prefeitura Municipal de Marília 

e a Unesp (Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho), ocasião em que o museu 

foi instalado em prédio anexo à faculdade. 

Em 04 de março de 1996, através da Lei n° 4161, o Museu Histórico e Pedagógico 

passou a se chamar “Museu Municipal Embaixador Hélio Antônio Scarabôtolo”, em 

homenagem a esse notável cidadão de carreira pública, que muito contribuiu para o progresso 

de Marília. Hélio Antônio Scarabôtollo nasceu em 1921, no município de Palmeira-SP mas 

viveu sua infância e parte de sua adolescência em Marília. Bacharel em Direito, Filosofia e 

Direito Internacional, iniciou na carreira diplomática, após cursos preparatórios no Instituto 

Rio Branco, passando a atuar em vários países.Teve cargos importantes e representativos, 

como podemos destacar: Secretário das Embaixadas, Ministro Interino da Justiça, Chefe do 



 

 

Cerimonial do Ministério das Relações Externas, Chefe de Gabinete do Ministro da Justiça e 

Embaixador do Brasil.Dentre os relevantes serviços prestados à nossa comunidade destaca-se 

a doação ao Museu de parte de sua biblioteca particular, equipamentos de origem alemã para 

a Biblioteca Braille, comendas recebidas e outros. Na seção de Registros Históricos da 

Câmara Municipal de Marília, podemos encontrar algumas cartas escritas pelo Sr. Hélio, cujo 

teor são solicitações para melhorias a serem realizadas em Marília, como vemos: 

 

Figura 23:Carta escrita pelo Dr. Hélio Scarabôtollo ao Deputado Herbert Levy, em junho de 

1967  

Fonte: Seção de Registros Históricos da Câmara Municipal de Marília, maio de 2017 

 



 

 

Figura 15:Carta escrita pelo dr. Hélio Scarabôtollo ao dr. Edson Franco, em novembro de 1967 

 

Fonte: Seção de Registros Históricos da Câmara Municipal de Marília, maio de 2017 

Em 2002, o Museu passou por um Projeto Museológico e Museográfico, sendo 

dividido em dois setores: um relacionado à história de Marília e à formação do Município 

(vida social, política, industrial, comercial, econômica, religiosa e de saúde) e, o outro, uma 

sala de exposições, com temáticas de curta duração, seguindo as exigências da moderna 

museologia. 

Possui exposições de objetos da saúde, móveis, máquinas fotográficas, máquinas de 

escrever, relógios, moedas, documentos impressos e escritos, fotos antigas e atuais, canto da 



 

 

composição de nossa sociedade, entre outros, além de sessões dedicadas às culturas indígena, 

japonesa, portuguesa e à história da cidade.Com todo esse acervo o espaço tornou-se, não 

somente um Museu, mas um local de pesquisa, estudo, educação e entretenimento. 

Muitas mostras já foram realizadas, como podemos destacar: apresentação de antigos 

instrumentos de tortura utilizados nos tribunais medievais (27 peças originais e 04 réplicas); 

exposição “Cantando o passado, Encantando gerações”, que contava com material fotográfico 

e documental de músicos que iniciaram suas carreiras na cidade, desde os pioneiros até os 

atuais; mostra “Casa de Sonhos”, em homenagem ao mês das crianças, que reunia mais de 

200 brinquedos antigos e colecionáveis, que marcaram gerações; exposição “Antiguidades e 

Curiosidades”, contando com mais de 100 objetos antigos (entre 1894 e 1970), como jogos de 

chá e talheres, máquinas manuais de escolher e moer grãos de café, peças da indumentária de 

guerra utilizadas na Revolução de 1932, rádios, ferros de passar roupas aquecidos à brasa, 

lampiões, entre outras curiosidades; exposição de imagens de 10 fotógrafos marilienses, em 

2016, durante a 14ª Semana Nacional de Museus. 

Após muitos anos de convênio com a Unesp e ter funcionado em prédio anexo à 

Faculdade, em 19 de maio de 2015, durante a Semana Nacional dos Museus, o Museu 

Histórico e Pedagógico “Embaixador Helio Antônio Scarabôtolo” foi inaugurado em novas 

instalações, na Avenida Rio Branco, n° 1383. 

O Museu fez parte do programa “Cultura é Currículo” (pelo projeto “Lugares de 

Aprender”), da Secretaria de Ensino do Estado de São Paulo, em convênio firmado no mês de 

março de 2010 entre a Prefeitura de Marília e a Fundação para o Desenvolvimento da 

Educação- FDE, cujo objetivo era propiciar às crianças e adolescentes da Rede Estadual de 

Ensino de Marília e região o contato com todas as histórias expostas, através de visitas 

agendadas e monitoradas. Entre o final de 2014 e início de 2015, houve o cancelamento das 

celebrações de convênio de visita pela FDE e, com isso, as instituições museológicas do 

Estado tiveram sensível queda no número de visitantes. O Museu, porém, continuou a 

desenvolver atividades elaboradas com a finalidade de atender as propostas pedagógicas das 

escolas estaduais e particulares. 

Dispõe de seções especializadas na guarda, identificação, catalogação, registro, 

exposição e educação. Além disso, possui um Auditório que também funciona como sala de 

exibição de vídeo, reserva técnica e administração. Tudo isso torna o Museu um centro 



 

 

cultural dinâmico que visa potencializar seu papel educativo no desenvolvimento da 

sociedade. 

É gerido pela Prefeitura, sob responsabilidade da Secretaria Municipal da Cultura. 

Segundo o encarregado Ricardo Verceloni, o Museu recebe, em média,400 visitantes por mês. 

O atendimento é feito de segunda à sexta-feira, das 8h às 11h30m e das 13h às 17h30m; a 

entrada é franca. Está localizado na Avenida Rio Branco, n° 1383, porém em processo de 

mudança para o antigo prédio da Biblioteca Municipal, que será o Complexo Cultural de 

Marília, como veremos ainda neste capítulo. 

 

Galeria Municipal de Artes 

 

A Galeria Municipal de Artes foi criada no dia 08 de setembro de 2003, pela lei n° 

5486, destinada a abrigar exposições temporárias, individuais ou coletivas, de uma mesma 

temática, acervos públicos ou privados, a fim de possibilitar a divulgação da arte de Marília e 

região. Foi instalada junto ao Centro Cultural, na avenida Sampaio Vidal, n° 245. 

No dia 18 de junho de 2011, recebeu novas instalações, na rua 15 de Novembro, n° 

367, onde estava localizada até recentemente. No momento, aguarda a finalização da reforma 

do Complexo Cultural (antigo prédio da Biblioteca Municipal)para efetivar sua mudança e 

reiniciar as atividades, onde terá uma ampla sala de exposição denominada “Antônio de Paula 

Rocha-Rochap”com obras permanentes e temporárias, além de reserva técnica em local mais 

apropriado na nova edificação. 

O acervo permanente conta com 151 obras catalogadas e muitas outras em processo de 

catalogação. Além dessas, mensalmente e bimestralmente, recebe acervo itinerante de artistas 

plásticos, escultores e fotógrafos de Marília e região para a realização das exposições 

temporárias, entre as quais, destacamos: Mostra Internacional de Instrumentos Medievais de 

Tortura, “Marília, através de seus artistas”,de iniciativa da Comissão de Registros Históricos, 

entre outras; é, ainda, muito utilizada pelos ateliês para mostra de trabalhos de seus alunos. 

Também aproveita as datas comemorativas para propor e realizar exposições temáticas 

como: “Retrato de Mulher”, em março, “Pintando como se Pensa” no mês de agosto 

valorizando o artista com deficiência, seja física, auditiva, visual, intelectual, “Exposição 



 

 

Infanto-Juvenil de Artes Plásticas”, no mês de outubro e “Tributo à Beleza Negra”, em 

comemoração ao dia da consciência negra, em novembro. 

Recebe, em média, 150 visitantes por mês, com um público bastante variado: 

estudantes de escolas infantis, secundárias e superiores, professores, clubes de serviços, 

empresas distintas e grupos de terceira idade. 

De acordo com o Sr. Rodolfo Tonini Pinheiro, responsável pela Galeria, as principais 

dificuldades são treinamento e formação dos funcionários para curadorias e catalogação, 

restauração de obras, recursos para ampliação do acervo, material de consumo para montagem 

de cenografia de exposições, além de uma reserva técnica adequada. Ainda segundo ele, a 

Galeria, desde a sua criação, é mais representada como uma pinacoteca do que propriamente 

Galeria de Artes. É importante que outras manifestações plásticas, além de desenhos e 

pinturas, sejam coordenadas pela Galeria e levadas ao conhecimento do público. 

É administrada pela Prefeitura através da Secretaria de Cultura. O horário de 

funcionamento é de segunda a sexta-feira, das 8h às 11h30m e das 13h às 17h30min e a 

entrada é franca. 

 

Museu de Paleontologia de Marília 

 

Em 1993, o paleontólogo William Nava iniciou suas atividades de escavação e coleta 

de fósseis na área de Marília e, desde então, muitos fósseis de dinossauros foram encontrados, 

pois a região é rica em vestígios da época dos dinossauros. A maior parte dos materiais 

encontrados era doada para universidades e colaborou para estudos, pesquisas e artigos 

científicos. 

Todo esse acervo de fósseis estimulou o surgimento do Museu de Paleontologia de 

Marília, criado através da Lei Ordinária n° 5509, de 26 de setembro de 2003, e inaugurado em 

25 de novembro de 2004, onze anos após o início das descobertas. A Lei dizia que o museu 

era destinado ao estudo, pesquisa, coleta, manutenção e conservação de fósseis encontrados 

em sítios paleontológicos localizados no Município de Marília, bem como em outras regiões, 

ou recebidos por troca ou doações de entidades similares ou de pesquisadores da área. 



 

 

Ao longo desses quase treze anos, tornou-se grande atrativo turístico e cultural, 

constituindo-se  no único Museu, em todo o oeste paulista, com essa temática: exposição de 

fósseis de dinossauros e outros animais, além de ser o segundo maior Museu de Paleontologia 

do interior paulista, dentre três que há no Estado. 

Em janeiro de 2005, dois meses após a inauguração, o Diário Oficial do Estado 

publicou uma matéria sobre o Museu e sua importância em promover a pesquisa, a 

preservação e a divulgação dos vestígios de antigos seres que habitaram a região. 

A partir daí, o Museu vem recebendo número considerável de visitantes de todo o país 

e o paleontólogo William Nava continua a fazer descobertas. São, em média, 600 a 800 

visitantes por mês, chegando a 1500 nos meses de janeiro, fevereiro e julho, por serem férias 

escolares. 

No ano de 2009, Nava descobriu um esqueleto semiarticulado de titanossauro da 

região, matéria publicada pelo jornal Folha de São Paulo, o que contribuiu para que equipes 

de trabalho da Rede Globo viessem a Marília buscar mais informações. A novela “Morde e 

Assopra”, que foi ao ar em 2011, fazia referência ao importante sítio paleontológico da região 

e aos fósseis de espécies pré-históricas aqui encontradas, o que proporcionou ainda mais 

visibilidade ao Museu e à cidade. 

A revista “Ciência Hoje” também publicou uma matéria, em sua edição de número 45, 

de dezembro de 2009, na qual destacou a descoberta desse grande titanossauro, que habitou a 

região de Marília entre 65 e 80 milhões de anos atrás. 

Todos os fósseis encontrados na região durante esses anos resultaram em publicações 

científicas disponibilizadas em toda comunidade científica mundial e em muitas reportagens 

veiculadas nos mais diversos meios de comunicação. Em comemoração aos vinte anos da 

descoberta do primeiro fóssil em Marília, os correios lançaram, em 2013, um selo com a foto 

do paleontólogo Nava. 

No Museu podem ser vistos fósseis, ovos e réplicas dos crocodilos primitivos 

Mariliasuchus amarali e Adamantinasuchus navae,ossos de Titanossauros, como um fêmur 

medindo 1,10 m de comprimento, ossos de tartarugas, peixes fossilizados, troncos de árvores 

petrificados,além de painéis, fotografias e banners ilustrativos que retratam as eras geológicas 

e os trabalhos de escavação. Conta, também, com réplicas de crânios de dinossauros, feitas 

http://cienciahoje.uol.com.br/
http://culturamarilia.blogspot.com/2009/06/materia-da-revista-ciencia-hoje-1a.html


 

 

em resina, emprestadas pela USP (Universidade de São Paulo), uma grande atração para o 

público. 

Está filiado à Sociedade Brasileira de Paleontologia e vem atuando em parceria com 

diversas instituições, como Universidade Federal do Rio de Janeiro, Museu Nacional da UFRJ 

(Universidade Federal do Rio de Janeiro), Universidade Estadual do Rio de Janeiro, Unirio, 

Museu de História Natural de Taubaté-SP, UNESP-Campus de Bauru-SP, Universidade de 

Brasília-DF, CPPLIP - Centro de Pesquisas Paleontológicas de Peirópolis/Uberaba-MG, 

Universidade Federal do Rio Grande do Sul e com o Dinosaur Institute- Museu de História 

Natural de Los Angeles, Estados Unidos. 

Como podemos notar, o Museu de Paleontologia de Marília possui rico acervo e 

significativa contribuição para o incremento do conhecimento científico regional e nacional 

nessa área. Com o objetivo de promover a pesquisa, preservar e divulgar os achados junto à 

população e à comunidade científica, tem estimulado, cada vez mais, a presença de visitantes 

da própria cidade, bem como da região e de outras partes do país. 

Localiza-se na avenida Sampaio Vidal, n° 245, centro da cidade, anexo ao prédio da 

Biblioteca Municipal; seu horário de funcionamento é de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h 

e a entrada é franca. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Figura 16: Museu de Paleontologia de Marília 

 

Fonte: Prefeitura Municipal de Marília 

 

Centro Cultural e de Lazer "Ezequiel Bambini" 

O Centro Cultural e de Lazer “Ezequiel Bambini”, mais conhecido como Espaço 

Cultural, foi inaugurado em 07 de dezembro de 1991 e instalado no antigo depósito de 

locomotivas da FEPASA, na Avenida Sampaio Vidal; trata-se de espaço destinado às 

manifestações artísticas e de lazer, composto por 03 salões: 

-Auditório: tem capacidade para 700 pessoas sentadas; possui aparelhagem de som 

razoável ( bateria, guitarra, alto-falantes e mesa de som). Para eventos sem fins lucrativos não 

há custo para sua utilização; caso contrário, é cobrada uma taxa.Durante o ano de 2017 foram 

oferecidas aulas de dança de várias modalidades, gratuitamente à população. Pequenas feiras 

costumam acontecer no espaço do auditório, como feira de artesanato e feira vegana. 

-Academia: nela são oferecidas aulas de judô, muay-thai, jiu-jitsu e capoeira. Três 

professores estão disponíveis durante a tarde e o aluno pode ficar o tempo que quiser; não há 

custo e a inscrição deve ser feita no próprio local. 



 

 

-Salão “Acessa São Paulo”: programa de inclusão digital do Estado de São Paulo, em 

parceria com a Prefeitura de Marília. É equipado com 10 computadores disponíveis para uso 

da população, sem custo; há três funcionários disponíveis para atendimento dos interessados. 

Há banheiros disponíveis nesse salão. 

- Ainda há uma pequena sala que foi disponibilizada para as aulas de violão. 

As exposições são temporárias, sendo as principais: orquídeas (duas vezes ao ano) e 

canários (uma vez ao ano). O principal evento é o Encontro do Rock, que ocorre uma vez por 

bimestre. 

É aberto ao público de segunda a sexta-feira, das 8h às 11h30m e das 13h às 17h30m; 

nos finais de semana seu horário de funcionamento é de acordo com os eventos. 

É espaço público, administrado pela Prefeitura de Marília, sob coordenação da 

Secretaria Municipal de Cultura, localizado na Avenida Sampaio Vidal, 1066- Centro. 

Atualmente conta com 07 funcionários: 01 coordenador, 01 encarregado, 01 serviços gerais e 

04 vigias. 

 

Biblioteca Municipal "João Mesquita Valença” 

A Biblioteca Municipal de Marília foi criada em 03 de janeiro de 1941, através do 

decreto-lei n° 23/41, instalada anexa à Diretoria de Estatística e Publicidade e destinada à 

consulta pública. Determinava que o patrimônio bibliográfico seria formado por obras: a) 

adquiridas pela Prefeitura através das dotações orçamentárias; b) remetidas à Biblioteca pelos 

Departamentos Públicos ou Institutos Oficiais; c) oferecidas por particulares; d) doadas. 

Em 14 de dezembro de 1953, através da lei n° 443/53, passou a denominar-se “Tomáz 

Antônio Gonzaga”, nome alterado, anos depois, como veremos linhas abaixo; sem prejuízo 

das demais atribuições, tinha como compromisso manter os serviços de empréstimo de livros, 

biblioteca circulante, palestras educativas e criação de pequenas bibliotecas escolares. 

Em 01° de junho de 1960, através da Lei n° 877/60, foi firmado convênio com o 

Instituto Nacional do Livro (extinto INL), do Ministério de Educação e Cultura, o qual 

estabelecia que, a partir do ano de 1961, o Município de Marília receberia verba não inferior a 

$20.000,00 (vinte mil cruzeiros) para aquisições de livros destinados ao acervo da Biblioteca. 



 

 

Em 29 de novembro de 1966, a lei n° 1366 alterou o nome da Biblioteca, que passou a 

se chamar Biblioteca Pública “João Mesquita Valença”, situada na Avenida Sampaio Vidal, 

n° 245,subordinada à Diretoria de Educação e Cultura, criada através dessa mesma lei e que 

tinha por objetivos: 

I- Organizar anualmente o calendário cultural de Marília, coordenando e 

incentivando as iniciativas de caráter educacional e cultural oriundas das entidades 

marilienses congêneres ou dela própria; 

II- Assistir e supervisionar as Escolas e Parques Municipais; 

III- Prestar assistência às entidades culturais regularmente estabelecidas em 

Marília. 

Também foi criado, na mesma ocasião, o Conselho Municipal de Cultura, conforme 

especificado no artigo 5° da lei. 

Objetivando o desenvolvimento da Biblioteca Pública do Município, foi celebrado, em 

16 de junho de 1994, através da lei n° 4006/94, um convênio entre a Prefeitura de Marília e o 

Governo do Estado de São Paulo, através da Secretaria de Estado da Cultura. 

Segundo a coordenadora, Rosane Voss, as bibliotecas mudaram seu perfil e conceito 

ao longo dos anos, não sendo mais somente um depósito de livros, que apenas efetua 

empréstimos e atende a pesquisas. Biblioteca é um organismo vivo atuante, participativo na 

comunidade, além de um lugar de convivência, trocas e aprendizado mútuo. 

Seguindo essa proposta, a Prefeitura Municipal de Marília, por meio da Secretaria da 

Cultura, inaugurou no dia 19 de julho de 2017, as novas instalações da Biblioteca Municipal 

de Marília “João Mesquita Valença”, localizada na Rua São Luís, 1295, em prédio totalmente 

acessível, com condições para oferecer vários projetos e programas para todas as idades. 

O novo espaço, de 850m², possui elevador e banheiros adaptados para pessoas com 

deficiência e é composto por três pisos totalmente climatizados, dispostos da seguinte forma: 

-Piso inferior (piso 1): está o telecentro (projeto de informática para a melhor idade), 

auditório, brinquedoteca, jogos de RPG, espaço de convivência, oficinas e exposições. 

-Piso térreo (piso 2): acervo de literatura nacional e internacional, escritores 

marilienses e livros infantis, juvenis, braile, gibiteca, revistas e jornais. Também nesse piso 

está a recepção,balcão de empréstimo centralizado, banheiros e cabine para braile.  



 

 

-No piso superior (piso 3): livros didáticos e paradidáticos, Programa Agenda Cidadã, 

biblioteca digital, área de estudo, convivência e espaço multimídia. 

O local, além de possuir espaço amplo para a oferta de atividades, também propicia a 

captação de verbas nas instituições estaduais e federais, devido à acessibilidade e outras 

necessidades que as agências de fomento solicitam para determinados projetos. 

Com cerca de 10.800 associados, a Biblioteca conta, atualmente, com acervo de 

aproximadamente 30.000 itens, composto por obras gerais, obras de referência (dicionários, 

enciclopédias e livros de pesquisa), livros que relatam a história de Marília, literatura, livros 

infantis, acervo em braile, jornais, revistas, HQ’s, CD’s e DVD’s e audiolivros, todos à 

disposição para empréstimo a qualquer pessoa que esteja cadastrada. 

Vários projetos são realizados, como destacamos: 

Projeto Lê no Ninho (Letramento Infantil, incentivo à leitura para crianças de 6 a 18 

meses) 

- Projeto Hora do Conto 

- Realizar mediação de leitura 

- Promover oficinas de escrita criativa 

- Projeto brinquedoteca (brinquedos e jogos para crianças de 3 a 12 anos) 

- Criar Espaço Jovem – estimular os jogos de raciocínio: RPG, xadrez, dama, quebra-

cabeça, etc. 

- Literatura do vestibular (promover debates dos livros e autores indicados no 

vestibular) 

- Realizar Feira de troca de livros e diversas oficinas que utilizem papel tais como: 

pequenos reparos, origami, papel machê, reciclagem, colagem, etc. 

- Exposições temáticas ou de datas comemorativas objetivando incentivar a leitura dos 

livros do acervo da biblioteca 

- Projeto marketing olfativo da biblioteca (proposta inovador, assim como as grandes 

lojas de departamento a biblioteca também terá seu “cheiro”) 



 

 

- Mostra do Cinema e Literatura (livros que foram transformados em filmes e vice e 

versa) 

- Projeto Cinemãe (promover sessões de cinema para mães) 

- Projeto Escritores Marilienses (Promover e divulgar a produção literária local) 

- Promover Sessões de filmes com audiodescrição 

- Criar Espaço Soneca na Biblioteca 

- Realizar Oficinas artísticas 

 - Oferecer Palestras e cursos de capacitação 

- Projeto Farmacinha de Leitura (na linha da Biblioterapia em parceria com AADEF, 

elaborar pequenos kits com livros, revistas, gibis, DVD’s que atendam as pessoas com 

deficiência de Marília e região) 

 - Book crossing (espalhar livros em lugares estratégicos e solicitar que a pessoa leia e 

deixe-o em outro lugar) 

- Programa Visitas monitoradas 

- Projeto sustentabilidade 

 - Programa Leitura ao pé do ouvido (leitura para pessoas que não sabem ler nem 

escrever) 

- Leitura e ioga para Gestantes 

- Programa +60 (atendimento diferenciado para Terceira Idade) 

- Informática e ioga para Terceira Idade 

 - Otimizar atendimento e serviços da Biblioteca Braille 

- Cursos Organize sua biblioteca (noções básicas de organização de bibliotecas 

particulares) 

 - De olho no mercado de trabalho: Oficina de elaboração de currículo, postura, 

entrevista 

- “Colecionismo” Exposições de coleções particulares das pessoas da comunidade  



 

 

 - Ações de marketing interno e externo 

- Projeto Janela Literária (realizado no primeiro sábado de cada mês) 

Também oferece a todos os usuários da Biblioteca conexão à internet com a 

disponibilização de wifi dentro das dependências para ser utilizada no âmbito educativo, 

informático e de pesquisas. 

Para tornar-se associado é necessário comparecer ao local portandoRG,CPF, 

comprovante recente de residência e efetuar o pagamento (taxa única) de R$5,00 (cinco reais, 

conforme Decreto 11.176/2013). Crianças até 12 anos devem estar acompanhadas dos 

responsáveis para fazer o cadastro e a taxa é de R$ 2,50. 

O horário de atendimento é de segunda a sexta-feira, das 9h às 18h, tendo 

funcionamento esporádico aos sábados conforme programação. 

Figura 17: Novas instalações da Biblioteca Municipal de Marília 

 

Fonte: Secretaria Municipal da Cultura 

 

 

 

 



 

 

Figura 18: Frente da nova Biblioteca Municipal de Marília 

 

Fonte: Secretaria Municipal da Cultura 

 

Teatro Municipal "Waldir Silveira Mello" 

A lei n° 2381, de 28 de setembro de 1976, autorizou a Prefeitura de Marília a celebrar 

Termo de Convênio com o Governo do Estado de São Paulo, através da Secretaria de Cultura, 

Ciência e Tecnologia, objetivando a construção do Teatro Municipal local, no montante das 

verbas a serem liberadas pelo Governo. 

Em 1977 e 1978, três decretos e uma lei ordinária autorizaram a Prefeitura a abrir 

crédito especial para cobrir despesas com a construção do Teatro. Em 10 de outubro de 1978 

foi firmado novo convênio com o governo, através da lei n° 2535,no montante de Cr$ 

700.000,00 (setecentos mil cruzeiros). 

Orçado em dez milhões de cruzeiros na época e ocupando uma área de 1500 m² 

deconstrução, o Teatro Municipal “Waldir Silveira Mello” foi inaugurado em 03 de abril de 

1982, quatro anos após o início de sua construção. Foi construído no mesmo local em que era 

improvisado o teatro de Arena, de grande referência para a cidade, e no qual muitas 

apresentações do GETAM (Grupo de Teatro Amador), do GATAL (Grupo de Amadores de 



 

 

Teatro “André Luiz”) e de outros grupos foram aplaudidas. O teatro amador em Marília já 

alcançava continuados sucessos, com a participação de grandes nomes do teatro do país,dos 

quais destacamos Paulo Autram e Tereza Raquel com o espetáculo “Liberdade Liberdade” e 

Guarnieri, Lima Duarte e Dina Sfat em “Conta Zumbi”. Também estiveram por aqui grandes 

damas do teatro brasileiro como Tonia Carrero e Maria De La Costa. Portanto, a construção 

do Teatro Municipal se fazia necessária e era reivindicada por muitos artistas da época. 

No dia 09 de junho de 2016, o Teatro foi reinaugurado, após 7 anos fechado. A 

reforma, com investimento total de R$ 3 milhões, sendo R$ 2 milhões do Governo do Estado 

e R$ 1 milhão da Prefeitura de Marília, fez com que o Teatro Municipal se tornasse uma das 

mais modernas e bem estruturadascasas de espetáculos do país. Na ocasião, entre outras 

autoridades, esteve presente o vice-governador do Estado, Márcio Françaque, ao parabenizar 

Marília, destacou-a como pólo da região e padrão de excelência. 

O Teatro leva o nome do juiz auditor militar, Waldir Silveira Mello, que faleceu em 

1994, vítima de um acidente de carro. 

Dentre muitos serviços realizados em sua reforma e completa revitalização, podemos 

destacar: colocação de novas poltronas, num total de 426, sendo 04 para pessoas com 

mobilidade reduzida, 04 para obesos e 08 espaços para cadeirantes com poltrona para o 

acompanhante, instalação de elevador, que pode ser utilizado por pessoas com mobilidade 

reduzida tendo acesso à plateia e ao palco, ampliação da boca de cena, que possibilitou 

melhor visualização de todo o palco, nova pintura e iluminação, instalação de sistema de ar 

condicionado, reforma dos sanitários, construção de sanitários masculinos e femininos para 

pessoas com deficiência, sistema de som de última geração, instalação de projetor full HD 

com telão de 300 polegadas, revestimento em carpete antichamas no piso e na parede, 

instalação de guarda-corpo com vidro temperado e alumínio, forro acústico e à prova de fogo 

e saídas de emergências com barras antipânico. O Teatro ainda recebeu a construção de 

passarela de serviço para a instalação de refletores, entrada lateral para cenários, cortinas 

novas, urdimentos, estrutura de manobras de contrapeso para movimentar cenários, 

restauração do piso do palco, rampa de acesso do palco para área de ensaios e camarim, 

tratamento acústico em todo o teatro e aumento da altura do pé direito em cima do palco de 

8,00m para 11,50m. 

O hall de entrada também foi reformado e recebeu o nome de “Ramis Pedro Boassali”, 

em homenagem ao ator e diretor, que se dedicou ao teatro amador da cidade e região, 



 

 

formando atores e cidadãos através das artes dramáticas. Foram 52 anos de atuação, incluindo 

a Fetalpa (Federação de Teatro Amador da Alta Paulista) e a Escola de Teatro “Ramis Pedro”. 

Faleceu em 2008, aos 68 anos, vítima de atropelamento na capital, onde participava de evento 

ligado ao setor. 

Um dia após a reinauguração, o Teatro recebeu, em comemoração, a peça “Bem-

Vindo, Estranho”; a atriz Regina Duarte, que fazia parte do elenco, declarou: “o teatro é 

espetacular, é até emocionante falar: mais uma casa de espetáculos para artistas no país. 

Marília pode receber qualquer espetáculo, seja musical, balé ou ópera; independente do que 

for, os artistas vão poder se apresentar em Marília, aqui tem estrutura”. 

O novo espaço, um dos mais modernos do Estado, incluiu a cidade no roteiro cultural 

paulista. Já recebeu importantes eventos como Noite dos Pioneiros, Festival de Teatro 

Amador da Alta Paulista, Festival de Monólogos, Semanarte, Festival de Dança com 

academias de Marília e apresentações de grandes espetáculos musicais e teatrais. É um espaço 

destinado às manifestações artístico-culturais, em níveis municipal, estadual, nacional e 

internacional e mantém, em sua agenda, durante todo o ano, apresentações das mais diversas, 

como: peças teatrais infantis, shows de stand up comedy, espetáculos de dança, apresentações 

musicais e peças teatrais. 

Na ocasião da reforma do Teatro, a Praça da Bandeira, área anexa ao espaço público, 

também foi revitalizada, recebendo nova iluminação, pintura e vegetação. 

O Teatro está localizado na avenida Rio Branco, 51 e o atendimento é de segunda a 

sexta-feira, das 8h às 11h30min e das 13h às 17h30min. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Figura 19: Construção do Teatro Municipal de Marília, ano de 1980 

 

Fonte:Seção de Registros Históricos da Câmara Municipal de Marília, maio de 2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 20: Frente do Teatro Municipal de Marília, ano de 2010 



 

 

 

Fonte:Seção de Registros Históricos da Câmara Municipal de Marília, maio de 2017 

 

Centro Cultural 

 

Trata-se de um prédio antigo, de grande importância histórica e cultural, localizado na 

Avenida Sampaio Vidal, 245, na Praça da Bandeira, próximo à Prefeitura e Câmara 

Municipal. Foi construído através dos Atos nº 283 e nº 286 de 06 de abril de 1936, tendo já 

abrigado o Ginásio Municipal, o Ginásio Estadual, o Instituto de Educação Monsenhor 

Bicudo, Ginásio Industrial e a Biblioteca Municipal. 

No momento está passando por reformapois em breve irá abrigar a Galeria de Artes, o 

Museu Histórico e Pedagógico, além da sede administrativa da Secretaria da Cultura. 

O Museu de Paleontologia, o Auditório Municipal, a Sala de Projeção, o Clube de 

Cinema e a sede administrativa do Projeto Guri, já se encontram nesse local, assim como o 

Teatro Municipal numa construção ao lado. 

Ocupado até recentemente pela Biblioteca Municipal, ainda contará com um braço da 

Biblioteca Braile e o Posto de Informação Turística – PIT. 



 

 

O complexo está recebendo melhorias para acessibilidade, inclusive instalação de um 

elevadore o fato de reunir todos esses equipamentos certamente propiciará um fluxo muito 

maior de visitação. Por se tratar de uma área central, a grande dificuldade são os 

estacionamentos principalmente para os ônibus. Já há trecho de fronte ao teatro destinado a 

embarque e desembarque, mas consideramos que não seja o ideal. 

  Figura 30: Frente do Complexo Cultural, antiga Biblioteca Municipal 

 

Fonte: Prefeitura Municipal de Marília  

 

Catedral Basílica de São Bento 

O lançamento da pedra fundamental da Igreja de São Bento data de 1° de maio de 

1928, quando a cidade já contava com 628 construções e foi idealizada por Bento de Abreu 

Sampaio Vidal, um dos fundadores de Marília. 

Após Dom Carlos Duarte Costa, bispo de Botucatu e Administrador Apostólico de 

Cafelândia, receber uma representação popular solicitando a criação da Paróquia de Marília, 

ele a criou em 18 de janeiro de 1929, tendo o padre Antonio da Graça Christinacomo Vigário 

Cooperador. 



 

 

Em estilo colonial e barroco, sua inauguração oficial se deu em 15 de junho de 1929, 

por Decreto de Dom Ático Euzébio da Rocha e foi a primeira paróquia da cidade, tornando-

se, mais tarde, a igreja matriz de Marília. O prédio ficou totalmente pronto no ano de 1950, 

quando foram instalados os três grandes sinos no campanário da Paróquia: o primeiro foi 

doação da cidade de Marília, o segundo doado pela Comunidade de São Bento e o terceiro 

pelo Monsenhor Luiz Octávio Bicudo de Almeida. 

A planta para a Igreja de São Bento foi executada pelo pintor e projetista Wash 

Rodrigues e a execução dos serviços ficou a cargo do Dr. João Baptista Meiller, engenheiro já 

residente em Marília. 

Em 16 de fevereiro de 1952 foi criada, pelo papa Pio XII, a Diocese de Marília e, com 

isso, a Matriz de São Bento foi elevada à Catedral de São Bento, sede da Diocese. A 

instalação da Diocese se deu em 12 de junho do mesmo ano, tendo Dom Henrique Gelain, 

bispo de Lins na ocasião, tomado posse como administrador Apostólico na nova Diocese. 

No dia 08 de fevereiro de 1954, Dom Hugo Bressane de Araújo foi nomeado 

Administrador Apostólico da Diocese de Marília, tomando posse no dia 21 de março do 

mesmo ano. Em 07 de outubro de 1954, tomou posse como o primeiro Bispo Diocesano de 

Marília. 

Em 07 de dezembro de 1975, a Catedral de São Bento foi elevada à condição de 

Basílica, coincidindo com a inauguração da reforma da praça, na qual está localizada, que se 

tornou o “cartão postal” da cidade. 

A Catedral promoveu iniciativas elogiáveis, como a construção do Asilo (hoje Lar São 

Vicente) e o Albergue Noturno (obra dos Vicentinos com o patrocínio da paróquia). Os 

Congregados Marianos tiveram obras em parceria com a Paróquia como o prédio da 

Juventude Católica, as Escolas Gratuitas e o prédio do Cinema Paroquial. 

Entre os anos de 1998 e 2000, a Catedral Basílica passou por uma grande reforma: 

troca do telhado, substituição da rede elétrica, modernização do sistema de som, troca do piso, 

reforma das escadarias e colocação de rampas nas laterais. 

Em 2009, a TV Tem promoveu a campanha “Eleja Marília”, com o propósito de 

identificar o ícone da cidade através de entrevistas a 33.473 pessoas, entre os dias 06 e 26 de 

abril. A Basílica foi a vencedora, com 17.313 votos ( 51,72%). 



 

 

A Catedral Basílica de São Bento está localizada na Praça Maria Isabel, na quadra 

formada pela avenida Pedro de Toledo ( frente), rua Sergipe (à direita), rua Paraíba (à 

esquerda) e avenida Nelson Spielmann (fundos). 

Figura 31: Frente da Catedral de São Bento, ano de 1995 

 

Fonte: Seção de Registros Históricos da Câmara Municipal de Marília, maio de 2017 

 

Igreja Santo Antônio 

Construída por Antônio Pereira da Silva, a Igreja Matriz de Santo Antônio foi a 

primeira capela da cidade. Sua inauguração se deu em dezembro de 1924, com uma missa 

celebrada pelo padre Arnaldo Goetz. 

Cinco anos mais tarde, em dezembro de 1929, iniciou-se a construção da segunda 

capela de Santo Antônio, cuja celebração de inauguração ocorreu em 03 de agosto de 1930; a 

parte interna do novo templo, porém, só foi totalmente concluída em 1934. 

Em 29 de setembro de 1936, a capela Santo Antônio instituiu-se paróquia, através de 

decreto assinado por Dom Henrique César Fernandes Mourão, bispo de Cafelândia, e o 

chanceler, o padre Luiz Octávio Bicudo de Almeida, tornando-se a segunda paróquia da 



 

 

cidade pois já havia a paróquia São Bento. Teve por sede o bairro chamado Santo Antônio, 

ficando, assim, desmembrada da paróquia São Bento. 

O primeiro pároco empossado foi o padre Victor Ribeiro Mazzei, em 04 de outubro de 

1936, vindo a ser ele o responsável por diversas obras da paróquia, entre elas, a construção 

dacasa paroquial. 

A construção da atual Igreja Matriz de Santo Antônio, cujo lançamento da primeira 

pedra fundamental se deu em 1° de dezembro de 1940, teve início em 1946, e foi concluída 

em 1958. Portanto,a que existe hoje é a terceira já que, sempre, as novas eram feitas de forma 

que não houvesse paralisação dos cultos. 

Em 19 de dezembro de 1987, ocorreu a inauguração da reforma e urbanização da 

Praça da Igreja Matriz de Santo Antônio, com a presença de mais de três mil pessoas, segundo 

os registros históricos. A nova praça foi totalmente ampliada e, dentre os serviços executados 

estão:  estacionamento ao lado da igreja, construção de bancos de concreto e rampa de acesso 

aos deficientes físicos, instalação de 40 conjuntos de luminárias e novas plantas como 

urbanização, além de não mais se permitir o livre trânsito de veículos na praça. 

Anualmente, no mês de junho, a Matriz promove a tradicional Festa Junina, com 

venda de pastéis, refrigerantes, pipoca etc, além de atrações musicais. Será a 15ª em 2017 e 

toda renda é destinada a instituições de caridade. Durante os três dias de quermesse, inúmeras 

pessoas passam pela praça da Matriz Santo Antônio. 

A Igreja Matriz de Santo Antônio é uma grandiosa construção, possui três torres e é 

considerada uma das belezas da cidade de Marília. Está localizada na Avenida Santo Antônio, 

n° 593. 

 

 

 

 

 

 

Figura 32: Frente da Igreja Santo Antônio, ano 2000 



 

 

 

Fonte: Seção de Registros Históricos da Câmara Municipal de Marília, maio de 2017 

 

Santuário Diocesano São Judas Tadeu 

A construção do Santuário teve início em 1983 pelo Dom Daniel. No mesmo ano, o 

Sr. Valdir Cesar, da prefeitura, elaborou um desenho que foi concretizado e assinado pelo 

engenheiro Horácio Hideo Yamashita. Participaram também da criação do desenho da capela 

as irmãs do Apostolado Litúrgio, Irmã Gianepaulae a arquiteta Isabel Spiller. Os padres da 

paróquia discutiram os mínimos detalhes do projeto e acompanharam toda a execução. 

Em 1988, a igreja começou a funcionar na festa de São Judas, porém ainda inacabada. 

Em 1991 foram contratados os pintores Cesário Ceperó e Pedro Perozzi para pintar os vitrais 

da igreja, que chamam a atenção por sua beleza; de um lado retratam o ministério de Jesus e, 

do outro lado, retratam o ministério pastoral do Apóstolo São Judas Tadeu. 

Em 1992, o bispo diocesano Dom Daniel Tomasella, elevou, por decreto canônico, a 

igreja à Santuário Diocesano, consagrando-o solenemente durante a missa. Em 1993 os 

mesmos artistas que pintaram os vitrais fizeram as vias sacras em auto relevo ao longo de 

todo o Santuário. 



 

 

Em 1995 foi implantado no Santuário o Projeto PROCRIA (Projeto Comunitário de 

atendimento à criança e ao adolescente) inicialmente para atender 30 crianças (a partir de 6 

anos) e adolescentes em situação de vulnerabilidade social. Hoje, 350 alunos participam de 

atividades de assistência e promoção, educação e cultura, saúde e nutrição, trabalho e 

profissionalização, recreação e lazer. 

Em maio de 2014, o bispo diocesano de Marília, Dom Luiz Antônio Cipolini, erigiu o 

Santuário São Judas Tadeu em paróquia. 

Inúmeras pessoas de Marília e região frequentam o Santuário principalmente no dia 28 

de cada mês, quando as missas em honra a São Judas são realizadas. 

Em seus 25 anos de existência, o Santuário proporcionou a evolução dos bairros 

Floresta, Vila Nova e Vila São Paulo e contribuiu imensamente para o desenvolvimento social 

da região. 

 

Igreja Tenrikyo 

 

Os primeiros imigrantes japoneses chegaram ao Brasil em 1908, trazendo consigo as 

crenças e costumes do Japão milenar, inclusive as seitas e religiões que professam deuses em 

características orientais e, desde então, os movimentos religiosos orientais se expandiram no 

Brasil. 

Em Marília, chegaram em 1926, antes mesmo da estrada de ferro e da criação do 

Município, em 1929, tornando-a uma das cidades de maior concentração de nipo-

descendentes do interior do Brasil. Logo iniciaram suas atividades religiosas que levariam, 

alguns anos depois, à criação da Igreja Tenrikyo. 

Em 1928, chegou ao Brasil a senhora Sumi Nosaki, estabelecendo-se na região de 

Cafelândia, e, mais tarde, em Marília. Ela iniciou, em 1930, a construção da igreja na rua 

Borba Gato, n° 48, a qual, fundada em 08 de agosto de 1936, veio a ser inaugurada em 08 de 

julho de 1941. Constituiu-se em um forte ponto de apoio moral, religioso, cultural, 

assistencial e informativo aos colonos japoneses instalados na região, alguns ainda em 

condições precárias de recém imigrados. Seu neto e servidor da Igreja, Paulo Matunobu, 



 

 

relata que, segundo registros dos mais antigos, muitos milagres aconteceram e foram 

atribuídos à sua avó. 

Em 1948, foi construído o Templo Kyosoden, dentro da Igreja, de 6,00 por 8,50 

metros, para cultuar a alma de “Oyassama”. Em 1950, foram construídos 77,00 metros de 

muro e o portão sul, defronte àrua Borba Gato e, em 1951, 44,00 metros de muro e o portão 

leste, defronte à avenida Castro Alves. 

Em 08 de setembro de 1951, a Igreja recebeu a primeira visita oficial do máximo 

mandatário da Igreja, reverendo Shozen Nakayama e comitiva de cinco grandes mestres; em 

05 de julho de 1954, deu-se a segunda visita oficial do Shimbashira e comitiva de seis grandes 

mestres. 

Com problemas de saúde, Sumi indicou seu genro, Taneo Matsunobu, para administrar 

a Igreja e, após aprovação da diretoria, ele foi enviado ao Japão, em 1965, para ser 

reconhecido, graduado e nomeado para dirigir a Igreja. Aos 74 anos, Sumi Nosaki faleceu em 

11 de agosto de 1965. 

A Igreja possui instrumentos musicais raros como o Shamisen e o koto, vestiários 

típicos considerados de grande valor religioso e uma peça bastante rara: um Buda de ouro. 

Está localizada na rua Borba Gato, n° 48- São Miguel e é considerada de grande valor 

histórico tendo em vista ter sido a primeira construção tipicamente oriental da cidade. 

A sede missionária do Tenrikyo no Brasil está localizada em Bauru. O dia 26 de 

outubro é especial para os tenrikyo por ser a data nacional da humanidade, dia em que é 

realizada uma confraternização no Japão em que todos os fiéis do mundo se juntam em uma 

ação de gratidão a Deus. 

A Tenrikyo é uma religião monoteísta que surgiu a partir de revelações feitas a uma 

mulher japonesa chamada Miki Nakayama, intitulada Oyassama, através de quem, segundo a 

doutrina da religião, Deus, conhecido por vários nomes, revelou-se ao mundo. 

Pregaprincipalmente a vida plena de alegria e felicidade, na qual se harmonizaDeus e os seres 

humanos. 

 

 

 

 



 

 

Figura 33: Frente da Igreja Tenrikyo 

 

Fonte:Seção de Registros Históricos da Câmara Municipal de Marília, maio de 2017 

 

Templo Budista “Honpa Hongwanji” 

Como vimos acima, a partir da chegada dos japoneses ao Brasil, muitas atividades 

religiosas orientais se iniciaram e, segundo dados de 2012, estima-se que haja, no Brasil, 

cerca de 300 mil seguidores do budismo e mais de 200 templos; o primeirofoi construído em 

Cafelândia (SP), em 1932. 

Em Marília, o Templo Honpa Hongwanji foi fundado em 21 de janeiro de 1962, tendo 

sua ata de formação publicada no Diário Oficial; contam, porém, os registros que os primeiros 

ofícios religiosos ocorreram por volta de 1937 e eram realizados nas casas dos fiéis. 

Sua criação, segundo o monge Koken Sugal, se deu por meio de membros dissidentes 

da Igreja Tenrikyo, que decidiram formar uma nova igreja. Segundo o monge, o percentual de 

adesão foi pequeno, mas crescente: em 2005 contava com 60 famílias, elevando-se, em 2012, 

para 100 famílias. 

Com o objetivo de propiciar a prática budista e contribuir para o desenvolvimento 



 

 

cultural e religioso da comunidade local e seus adeptos, o Templo coordena inúmeras 

atividades, como podemos destacar: ações voltadas à língua japonesa, práticas desportivas 

com a equipe de vôlei, ginástica, meditação, curso de budismo, oficina cultural, campanhas 

filantrópicas, além das cerimônias religiosas. Muitos estudantes universitários dos cursos de 

antropologia, filosofia, sociologia e ciências sociais também procuram o templo afim de 

desenvolverações pertinentes aos seus estudos. Possui quadra de vôlei e um salão de tênis. 

É um dos mais suntuosos templos nipônicos budistas e está localizado na rua José de 

Anchieta, n° 531. A festa mais famosa é o Bom Odori, que acontece há mais de 40 edições e, 

tendo origem no budismo,simboliza a gratidão pela colheita e celebra as almas dos 

antepassados através da dança. Foi inspiração para o surgimento do Japan Fest, outra 

tradicional festa realizada no mês de abril. 

No ano de 2012, o templo comemorou 50 anos de existência e recebeu homenagem, 

por meio de uma sessão solenena Câmara Municipal. 

Em Marília existe, ainda, o templo budista “Higashi Honganji”, localizado na rua 24 

de dezembro, n° 1.587. 

Seicho-no-ie 

Seicho-no-ie, em português, significa “o lar do progredir infinito”; foi difundida pelo 

mestre Masaharu Taniguchi, um estudioso do budismo, xintoísmo e cristianismo. Ele extraiu 

a essência dessas religiões e acrescentou seu conhecimento para fundar a seicho-no-ie em 1° 

de março de 1930, no Japão. 

Tem como objetivo ensinar o caminho da verdade da vida, pregando que todos são 

filhos de Deus e que, através de atos, palavras e pensamentos, podemos tornar o mundo 

melhor.Muitos acreditam ser religião, outros a consideram uma filosofia de vida, não havendo 

rigidez de conceito nesse sentido. Algumas pessoas, ainda que adeptas de outra 

religião,freqüentam a seicho-no-ie por se sentirem muito bem e felizes ao entrarem em 

contato com seus ensinamentos. 

A sede regional da Alta Paulista está localizada em Tupã. Em Marília, a sede local 

situa-se na avenida Nelson Spielmann, n° 1336- Palmital, esquina com a Cincinato Braga. As 

reuniões dão orientação pessoal e falam sobre temas variados: oração de gratidão aos 

antepassados, oração de cura e de perdão, tendo como base o respeito mútuo e a reverência 

pela gratidão. 



 

 

 

Tabela 49: Legenda da Matriz Qualitativa dos Atrativos Histórico-culturais 

    

Fonte: Elaborado pelos alunos do Curso de Turismo da USP 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Tabela 50: Matriz Qualitativa dos Atrativos Histórico-culturais 
 
 
Classificação dos equipamentos 

Potencialidade 
realizada 

 
Potencialidade parcialmente realizada Potencialidade fracamente 

realizada 

Elementos de 
Avaliação 

Fatores Biblioteca Teatro 
Museu 

Paleontologia 

Museu
Hist. 

Pedag. 

Galeria de 
Arte 

São 
Bento 

Sant. São 
Judas Tadeu 

Sto. 
Antônio 

Centro 
Cultural 

Tenrikyo Honpa 

Visitação 

Quantidade de 
visitantes 3 3 2 2 0 2 

 
2 2 2 0 2 

Sazonalidade  3 3 2 2 2 2 2 2 2 0 1 

Infraestrutura 

Estacionamento 0 0 0 1 0 2 1 1 0 0 0 

Sanitários e 
Bebedouros 3 3 0 3 3 1 

 
2 1 0 1 1 

Estabelecimento 
para 

alimentação 0 0 0 0 0 0 

 
 

0 0 0 0 0 

Estado Geral 
de Conservação 

Limpeza 3 3 2 3 3 3 3 3 1 2 3 

Manutenção 3 3 1 3 3 3 3 3 0 1 1 

Acesso ao 
Local 

Sinalização 1 2 1 1 1 0 2 1 1 0 0 

Transporte 
público 1 3 3 1 1 1 

 
2 1 1 1 1 

Condições das 
vias até o local 3 3 3 2 2 2 

 
2 2 2 2 2 

Acessibilidade 

Informação ao 
visitante 3 3 3 1 1 2 

 
1 2 2 2 2 

Adequação aos 
deficientes 2 2 2 2 2 2 

 
2 2 1 0 1 

        

 

    Fonte: Modelo de tabela elaborado pelos alunos do Curso de Turismo da USP e adaptada pelos autores, 2017 

 

 



 

 

PARTE III- ESTUDO DE DEMANDA 
 

 13.  REGIONALIZAÇÃO DO TURISMO 

Como sabemos, o turismo é uma atividade econômica geradora de emprego, renda e 

desenvolvimento; prova disso é o estudo do Conselho Mundial de Viagens e Turismo 

(WTTC), que concluiu que o turismo movimentou R$ 492 bilhões no Brasil no ano de 2014, 

entre atividades diretas, indiretas e induzidas, o que representou 9,6% do Produto Interno 

Bruto (PIB). 

Com a intenção de incrementar cada vez mais a atividade turística no país, políticas 

públicas têm sido desenvolvidas, além da elaboração do Plano Nacional de Turismo 2013-

2016, que apresentou as orientações estratégicas para o desenvolvimento da atividade no país 

e destacou as diretrizes para a geração de oportunidades de emprego e empreendedorismo, a 

participação mais efetiva e o diálogo com a sociedade, o incentivo à inovação e ao 

conhecimento, e também à regionalização do turismo. Esta foi adotada em 2004 pelo 

Ministério do Turismo, baseada em recomendações da Organização Mundial de Turismo, com 

foco no desenvolvimento regional. 

A Regionalização do Turismo é um dos princípios da Política Nacional de Turismo, 

estabelecida pela lei 11.771/2008 e, com o principal objetivo de apoiar a estruturação dos 

destinos, a gestão e a promoção do turismo no país, trabalha sob a perspectiva de que mesmo 

um município não tendo clara vocação para o turismo, pode dele se beneficiar ao fornecer 

mão de obra ou produtos destinados a atender o turista, por exemplo. 

Com base no Programa de Regionalização do Turismo, é desenvolvido o Mapa do 

Turismo Brasileiro, que orienta a atuação do Ministério do Turismo no desenvolvimento das 

políticas públicas. O Mapa é atualizado bienalmente e, em sua versão 2017, conta com 3.285 

municípios, divididos em 328 regiões turísticas. 

Seguindo a proposta de gestão descentralizada, o Mapa do Turismo Brasileiro é 

definido pelos próprios órgãos estaduais, que são responsáveis pela atualização do Mapa em 

seus Estados. 



 

 

No estado de São Paulo, em 2017, foram classificados 432 municípios divididos em 

51 regiões turísticas, considerando a proximidade geográfica dos municípios e suas 

características similares ou complementares, conforme figura abaixo: 

 

 

 

Figura 34: Mapa das Regiões Turísticas do Estado de São Paulo 

 

Fonte: Secretaria de Turismo do Governo do Estado de São Paulo 

 

O Município de Marília está situado na Região Turística “Alto Cafezal”, juntamente 

com as cidades de Fernão, Garça, Gália e Júlio Mesquita. 

Vale destacar que o Estado de São Paulo é formado por 645 municípios, que somam 

mais de 40 milhões de habitantes e é considerado o Estado mais rico do Brasil. Com 

economia diversificada e reconhecido como o maior pólo econômico e industrial do 

Hemisfério Sul, possui grande variedade de atrações turísticas nos diversos segmentos: sol e 

praia, turismo rural e agroturismo, turismo de aventura e ecoturismo, histórico e cultural, 



 

 

compras e artesanato, gastronomia, esportes, grandes eventos, termas e águas, entre outros, 

recebendo, dessa forma, milhares de turistas atraídos por diversas motivações. 

 

14.  ANÁLISE DE MERCADO 

 

Neste capítulo analisaremos os resultados da pesquisa, realizada por alunos do curso 

de Publicidade e Propaganda da Unimar (Universidade de Marília), a fim de conhecer o perfil 

do turista que vem a Marília. 

Com o objetivo de traçar um perfil qualitativo e quantitativo do visitante de Marília, 

foram feitos 885 questionários, todos de forma presencial, divididos nos seguintes locais: 415 

no Marília Shopping, 420 na rodoviária de Marília “Comendador José Brambilla” e 50 no 

aeroporto de Marília “Frank MiloyeMilenkovich”, além de 235 questionários realizados em 

hotéis da cidade, os quais discorreremos de forma particular, mais a frente, totalizando, 

portanto, 1.120 turistas que responderam à pesquisa. 

Os três locais citados acima (shopping, rodoviária e aeroporto) foram escolhidos por 

serem “portas de entrada” da cidade e de grande fluxo de turistas; o shopping, mesmo não 

sendo necessariamente um local de entrantes via automóvel, é grande gerador de fluxo 

regional, em sua maioria pessoas que vêm de carro, como veremos a seguir. 

 

14.1.UNIVERSO SHOPPING 

 

Em uma prévia pesquisa realizada entre os meses de agosto e setembro de 2015, foi 

feito um levantamento do número de veículos que ingressaram no shopping e o percentual 

daqueles com placas de outras cidades. 



 

 

Figura 35: Vista aérea do Marília 

Shopping

 

Fonte: Administração do Marília Shopping 

 

OBJETIVO DO ESTUDO 

 

•Definir o universo de veículos que visitam a cidade de Marília, com base no número 

de automóveis com placa de outras cidades, durante o período de uma semana;  

•Modo de Análise:  

Contagem de veículos em período integral:  

•Final de semana, dos dias 29 (sábado) e 30 (domingo) de agosto de 2015;  

•Dia de semana, representado pelo dia 16 (quarta-feira) de setembro de 2015;  

Os demais dias analisados (segunda, terça, quinta e sexta-feira) foram estimados com 

base no total de veículos que ingressaram no shopping (número apresentado no visor da 

cancela de entrada a cada dia) e na quantidade média de pessoas por veículo (resultado da 

contagem da quarta-feira). 



 

 

    Figura 36: Quantidade de pessoas que entraram no Marília Shopping 

 

Fonte: Instituto Leopardo de pesquisas aplicadas, 2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

    Figura 21: Quantidade de visitantes do Marília Shopping de acordo com as cidades de origem 

 

Fonte: Instituto Leopardo de pesquisas aplicadas, 2015 

 

Com base nesses números pudemos concluir que cerca de 35% das pessoas que 

visitam o shopping de carro, todos os meses, são de outras cidades. 

Como mencionado acima, foram aplicados 415 questionários no shopping, durante os 

meses de julho e agosto de 2017. O número de pesquisas realizadas (415) foi baseado no 

universo de veículos, conforme exposto: 46.260 automóveis de outras cidades no período de 

um mês. Falaremos mais sobre a metodologia aplicada em páginas adiante. 

De um modo geral, o resultado da pesquisa no shopping nos mostra que a grande 

maioria está em trânsito (77,6%) e a principal motivação da viagem é lazer e entretenimento, 

seguida de eventos e negócios, de acordo com os gráficos abaixo: 

 

 

 

 

 



 

 

  Gráfico 28:Percentual de quem ficará hospedado ou está em trânsito 

 

Fonte: Elaborado pelos autores a partir dos dados da pesquisa, 2017 

 

       Gráfico 29:Motivação da viagem 

 

Fonte: Elaborado pelos autores a partir dos dados da pesquisa, 2017 

 



 

 

A começar pela faixa etária, a mais numerosa é formada por indivíduos que têm entre 

31 e 40 anos, cerca de 30% dos entrevistados, seguido daqueles que têm entre 41 e 50 anos, 

representando 26,5%. 

Nessa amostra, aproximadamente 55% dos entrevistados são homens e 45% mulheres, 

prevalecendo o estado civil casado, com 64% dos visitantes, e, em seguida, solteiros, 

representados por 27%. 

O grau de escolaridade mais frequente, 55% dos entrevistados, é o de ensino superior, 

ficando com 32% aqueles que possuem ensino médio, 6,5% ensino fundamental, 4,5% 

mestrado/doutorado/pós doutorado e 2% aqueles que têm especialização. 

Com relação à cidade de origem, é bastante diversificado, pois há registros de cidades 

de diferentes estados, prevalecendo, contudo, aquelas mais próximas, com destaque para 

Tupã, Garça, Lins, Assis, Pompéia, Bauru, Ourinhos e Paraguaçu Paulista, não podendo 

deixar de mencionar a cidade de São Paulo, representada por cerca de 6% dos entrevistados. 

O meio de transporte mais usado é o carro próprio (94,5%), o segundo meio é o ônibus 

fretado (2,2%), o terceiro é o ônibus de linha regular (1,7%) e, por último, o avião (1,6%). 

Como podemos observar, esses resultados comprovam o que já foi mencionado em linhas 

acima com relação ao grande número de visitantes que frequentam o shopping vindos de 

carro. 

Aproximadamente 68% dos entrevistados vêm a Marília com a família, 23% sozinhos, 

6% com amigos e 3% com companheiros de trabalho. 

No que tange à freqüência de visitas à cidade, a maioria vem mensalmente, cerca de 

36%, em seguida temos aqueles que vêm semanalmente, 24,5%. Os que vêm a Marília 

raramente somam 21,5% e incluindo aqueles que vêm mais de uma vez por mês, anualmente 

ou é a primeira vez na cidade temos 18%, como observamos no gráfico abaixo. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Gráfico 30:Frequência de visitas 

 

Fonte: Elaborado pelos autores a partir dos dados da pesquisa, 2017 

 

Dentre os visitantes que se hospedam na cidade, 46% permanecem até três dias, 19,5% 

uma semana, 15% um dia, 10% um mês, 5,5% mais de uma semana e 4% durante um final de 

semana. 

Gráfico 31:Tempo médio de permanência na cidade 

 

Fonte: Elaborado pelos autores a partir dos dados da pesquisa, 2017 



 

 

Com relação ao meio de hospedagem utilizado, mais da metade (60%) fica em casa de 

parentes e amigos, 38% em hotéis e somente 2% em pensão. Do percentual que utiliza hotéis, 

20% responderam que se hospedam no Max Plaza Hotel, 17% no DMAx e 14,5% no Ibis, 

num total de 12 hotéis mencionados nas respostas. 

 Gráfico 32:Meios de hospedagem utilizado 

 

Fonte: Elaborado pelos autores a partir dos dados da pesquisa, 2017 

 

Quando questionados sobre o local em que costumam fazer as refeições, 33,5% dos 

visitantes responderam ser no próprio local onde está alojado, 33,5% na praça de alimentação 

do shopping, 28% em restaurantes da cidade e 5% em bares, lanchonetes e similares. 

Voltando ao principal motivo da viagem, vimos acima que 57% vieram a 

lazer/entretenimento, 36,5% a eventos e negócios, 3,25% a compras e 3,25% por motivo de 

saúde. 

Da parcela que vem a compras, 66,5% pretendem realizá-las nos shoppings e 33,5% 

no comércio de rua e estão a procura, principalmente, por vestuário e calçados. Todos 

responderam que gastam, em média, entre R$ 500,00 e R$ 1000,00 e, quando perguntados se 

voltariam à cidade, responderam que sim, bem como indicariam a outras pessoas. 

Analisando os visitantes que vêm a eventos e a negócios, 12% disseram que o motivo 

da viagem é eventos, divididos em acadêmicos e corporativos e 88% negócios, classificados 



 

 

da seguinte forma: 53,5% visitas a cliente, 30% visita à matriz ou filial da empresa em que 

trabalha, 10% capacitação e treinamento e 6,5% visitas a fornecedor. De todos que vêm a 

eventos ou negócios, a maioria, 35%, gastam entre R$ 300,00 e R$ 500,00 durante a estada, 

seguido de 26,5% que dizem gastar entre R$ 100,00 e R$ 300,00, 23,5% entre R$ 500,00 e 

R$ 1000,00, 12% acima de R$ 1000,00 e 3% até R$ 100,00. Quando questionados se 

voltariam à cidade, 100% responderam que sim e 85% disseram que indicariam a outras 

pessoas, 9% talvez indicariam e 6% não indicariam. 

No que se refere ao motivo “saúde”, 100% pertencem ao sistema privado, vem para 

Marília para fazer consultas médicas e gastam, no total, entre R$ 300,00 e R$ 500,00 durante 

sua permanência. Todos voltariam à cidade e também indicariam a outras pessoas. 

Com relação ao lazer e entretenimento, dos turistas que responderam ser esse o 

principal motivo de suas viagens, 90% afirmam que vem visitar a família e amigos, 3,8% vem 

para ir ao cinema, 3,8% para casamentos e formaturas e 2,4% para festas diversas e casas 

noturnas. A maioria (32%) gasta, em média, entre R$ 300,00 e R$ 500,00, em seguida está a 

parcela (30%) que gasta entre R$ 100,00 e R$ 300,00; dos que gastam entre R$ 500,00 e R$ 

1000,00 temos 24,5%, 9,5% gastam acima de R$ 1000,00 e 4% até R$ 100,00. Com exceção 

de uma pessoa, que disse talvez voltar, as demais responderam que voltariam à cidade e 93% 

indicariam a outras pessoas. 

 

14.2.UNIVERSO RODOVIÁRIA 

 

Este universo foi calculado com base na informação da administração da Rodoviária 

Municipal de Marília, que contabilizou a média de 2000 passageiros por dia. O cálculo dos 

dias da semana e finais de semana foi realizado proporcionalmente ao número de dias de 

semana e finais de semana. 

 

 

 

 

 

Figura 22:Fluxo de passageiros na rodoviária durante os dias da semana e finais de semana 



 

 

 

Fonte: Instituto Leopardo de pesquisas aplicadas, 2016 

Portanto, na rodoviária, foram realizadas 420 pesquisas, entre os meses de julho e 

agosto de 2016. 

Apontada por 54% da amostra, a principal motivação para visitar a cidade, dos 

entrevistados na rodoviária, é o lazer e entretenimento, seguido por 39% que vêm a eventos e 

negócios, 6,5% saúde e 0,5% compras. 

Gráfico 33:Motivo da viagem 

 

Fonte: Elaborado pelos autores a partir dos dados da pesquisa, 2017 



 

 

O perfil é balanceado, sendo 50,25% homens e 49,75% mulheres. São provenientes, 

em sua maioria, da cidade de São Paulo, porém foram registradas mais de 130 cidades, com 

ênfase para o interior do estado de São Paulo. 

A faixa etária mais representativa é a de 21 a 30 anos (25,5%), seguida pelas faixas 

acima de 50 anos (21%), de 31 a 40 (19%), de 41 a 50 (18,5%) e, por último, de 16 a 20 anos 

(16%). Quanto ao estado civil, 52,5% da amostra são de pessoas solteiras, enquanto 30,5% 

são casados, 7,6% divorciados, 6,4% viúvos, 1,2% separados e 1,8% união estável. 

Com relação ao grau de escolaridade, a maior parcela possui ensino médio (39,5%), 

seguido de 28% com ensino fundamental, 27,85% com ensino superior, 2,60% com 

especialização e 2,05% com mestrado/doutorado/ pós graduação. 

A pesquisa indica que 69,5% vêm a Marília sozinhos, 23,8% com a família, 5,5% com 

amigos e 1,2% com companheiros de trabalho.  A maioria, 26,5%, visitam a cidade 

semanalmente, sendo que 22% vêm anualmente, 19,5% mensalmente, 16% raramente, 11,5% 

responderam estar pela primeira vez em Marília e 4,5% mais de uma vez por mês, conforme 

ilustrado no gráfico abaixo: 

Gráfico 34:Frequência de visita 

 

Fonte: Elaborado pelos autores a partir dos dados da pesquisa, 2017 



 

 

Da amostragem, 40,5% responderam ficar hospedados. Desse percentual, 16,5% 

utilizam os hotéis como meio de hospedagem, 76% ficam em casas de parentes e amigos e 

7,5% em pensões. 

     Gráfico 35:Meios de hospedagem utilizado 

 

Fonte: Elaborado pelos autores a partir dos dados da pesquisa, 2017 

Do montante que escolhe os hotéis, 14,5% optam pelo Alves Hotel, 11% pelo Max 

Plaza e 7% pelo Santa Mônica, seguidos pelos demais. 

O tempo de permanência na cidade também é variado, prevalecendo o montante que 

fica uma semana (26%), seguido por aqueles que permanecem até três dias (22%), mais de 

uma semana (19%), um dia (16%), um mês (13%) e um final de semana (4%). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 Gráfico 36:Tempo médio de permanência na cidade 

 

Fonte: Elaborado pelos autores a partir dos dados da pesquisa, 2017 

 

Com relação ao local em que fazem as refeições, 39% responderam que escolhem os 

restaurantes, 25% os bares/lanchonetes/similares, 18,5% a praça de alimentação do shopping 

e 17,5% fazem as refeições no próprio local em que estão hospedados. 

Como vimos, somente 0,5% dos visitantes com quem conversamos na rodoviária, vêm 

a compras, sendo que todos eles pretendem fazer suas compras no comércio de rua, buscam, 

preferencialmente, vestuário e calçados e gastam, em média, acima de R$ 1000,00. Também 

100% voltaria à cidade e indicaria para outras pessoas. 

Pelo motivo “saúde”,que soma 6,5% dos entrevistados, 63,5% pertencem ao sistema 

público de saúde e 36,5% ao privado. A maior parte, 45,5%, está na cidade para consultas, 

27,25% para a realização de exames e 27,25% para cirurgias. No que diz respeito ao gasto 

médio, 54,5% despendem até R$ 100,00, 27,5% de R$ 100,00 a R$ 300,00, 9% de R$ 300,00 

a R$ 500,00 e 9% acima de R$ 1000,00. Com relação à intenção de retorno à cidade, 90,9% 

disseram que voltariam e indicariam para outras pessoas e 9,1% responderam que talvez 

voltariam e talvez indicariam. 

Vimos que 39% dos visitantes vêm a eventos e negócios, sendo que 27% são 

motivados por eventos: 72% acadêmicos, 17% corporativos e 11% esportivos. Os demais, 



 

 

73%, que vêm a negócios são assim divididos: 43,75% para visitar a matriz ou a filial da 

empresa em que trabalham, 35,5% para visitar clientes, 14,5% para participar de treinamentos 

e capacitação e 6,25% para visitar fornecedores. Quanto ao gasto médio, 29% das pessoas que 

vêm a negócios e eventos gastam de R$ 100,00 a R$ 300,00, 24,5% de R$ 300,00 a R$ 

500,00, 24,5% até R$ 100,00, 12% de R$ 500,00 a R$ 1000,00 e 10% acima de R$ 1000,00. 

A maioria, 94% voltaria à cidade, 3% não e 3% responderam que talvez. Quanto a 

recomendar a cidade para outras pessoas, 86,5% disseram que indicariam, 3% não e 10,5% 

talvez. 

A principal motivação, como já mencionado, é o lazer e entretenimento (54%), 

dividido da seguinte forma: 94,5% vêm para visitar familiares ou amigos, 2% para ir a festas e 

casas noturnas, 2% para visitar atrativos naturais e 1,5% para ir ao cinema. Dessa parcela de 

visitantes, 34% gastam, em média, até R$ 100,00, 30,5% de R$ 100,00 a R$ 300,00, 18,5% de 

R$ 300,00 a R$ 500,00, 13% de R$ 500,00 a R$ 1000,00 e 4% acima de R$ 1000,00. Desse 

público, 98,9% voltariam à cidade e 1,1% talvez; 92,5% indicariam a outras pessoas, 4,5% 

talvez e 3% não recomendariam. 

 

14.3.UNIVERSO AEROPORTO 

 

Esse universo foi extraído do site da ANAC, que contabiliza o número de 

desembarques na cidade de Marília, mês a mês, entre passagens pagas e gratuitas. O universo 

considerado foi a média mensal dos 8 primeiros meses do ano de 2015. A amostra de dias de 

semana e final de semana foi calculada proporcional ao número de voos que Marília recebe de 

outras cidades em dias de semana e finais de semana: 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Figura 23: Fluxo de passageiros no aeroporto durante os dias da semana e finais de semana 

 

Fonte: Instituto Leopardo de Pesquisas Aplicadas, 2015 

Desse modo, foram aplicados 50 questionários no aeroporto, durante o mês de agosto 

de 2017, em dias diferentes (abrangendo todos os dias da semana e finais de semana) e em 

todos os horários de vôo. 

Nessa amostragem temos que o principal motivo da viagem é eventos e negócios 

(78%), seguido de lazer e entretenimento (22%), conforme ilustrado no gráfico a seguir: 

Gráfico 37 :Motivação da viagem 

 

Fonte: Elaborado pelos autores a partir dos dados da pesquisa, 2017 



 

 

Do resultado, temos que 64% dos entrevistados são homens e 36% são mulheres. A 

faixa etária mais representativa é a de 31 a 40 anos (44%), seguida pelas faixas de 41 a 50 

anos (28%), de 21 a 30 anos (12%), acima de 50 anos (12%) e de 16 a 20 anos (4%). 

Quanto ao estado civil, 76% da amostra são de pessoas casadas, enquanto 16% são 

solteiros, 4% união estável, 2% viúvos e 2% divorciados. Com relação ao grau de 

escolaridade do turista que utiliza o avião como meio de transporte, evidencia-se que a maior 

parcela possui ensino superior completo (62%), seguido de 22% com ensino médio e 2% 

ensino fundamental. Vale destacar que 14% possuem mestrado, doutorado ou pós doutorado. 

A capital, São Paulo, é a cidade da qual a maioria dos visitantes é proveniente (24%), 

seguida de Campinas (12%) e Rio de Janeiro (6%), porém vale destacar que foram registradas 

cidades de todo o país, por exemplo Brasília, Belo Horizonte, Cuiabá, Porto Alegre, Curitiba, 

Recife, entre outras. 

Os resultados indicam que as pessoas que vêm de avião visitam Marília 

principalmente sozinhas, que representa 64%, enquanto que a segunda maior parcela diz vir 

com a família (20%), com companheiros de trabalho equivale a 12% e aqueles que 

informaram vir à cidade com os amigos representam 4%. 

Com relação à freqüência de visitas a Marília, a maioria dos entrevistados diz vir 

raramente, o que equivale a 32%, seguido daqueles que vêm mensalmente, 24%; muitos 

entrevistados também afirmaram ser a primeira vez que visitam a cidade (20%) e 10% 

responderam que costumam vir anualmente. Outras duas parcelas importantes informaram 

que viajam a Marília semanalmente ( 8%) e mais de uma vez por mês (6%). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Gráfico 38:Frequência de visita 

 

Fonte: Elaborado pelos autores a partir dos dados da pesquisa 

 

Dentre os respondentes que pernoitaram na cidade, a maioria se hospedou em hotéis 

(69,5%) e casa de parentes ou amigos (28%); somente 2,5% disseram ficar em pensões. 

Gráfico 39:Meios de hospedagem utilizado 

 

Fonte: Elaborado pelos autores a partir dos dados da pesquisa, 2017 

Dos turistas que pernoitam em hotéis, 19,5% se hospedam no Quality, 16,5% no Max 

Plaza, 14% no Dmax e 11,5% no Ibis, sendo os 38,5% restantes distribuídos entre os demais 

hotéis que há na cidade. 



 

 

Referente ao tempo de permanência na cidade, 36% costumam ficar uma semana, 

30,5% até três dias, 19,5% um dia, 8,5% mais de uma semana, 2,75% um final de semana e 

2,75% um mês. 

Gráfico 40:Tempo médio de permanência na cidade 

 

Fonte: Elaborado pelos autores a partir dos dados da pesquisa 

 

No que diz respeito ao local em que fazem as refeições, 64% dizem optar pelos 

restaurantes, 28% fazem as refeições no local em que estão hospedados, 5,5% em bares, 

lanchonetes ou similares e 2,5% na praça de alimentação de shopping. 

Retornando ao motivo da viagem, como já reportado, a maioria dos participantes da 

pesquisa no aeroporto vem a negócios e eventos, razão que representa 78%. Desse percentual, 

mais precisamente 17,5% a eventos (acadêmicos, seguido de corporativos e culturais) e 82,5% 

a negócios: 43,5% visitas a clientes, 30,5% visitas à matriz ou filial da empresa em que 

trabalha, 13% para capacitação e treinamento e 13% visitas a fornecedor. De toda essa 

parcela, 39,5% tem gasto médio acima de R$ 1000,00, 21,5% de R$ 100,00 a R$ 300,00, 18% 

de R$ 300,00 a R$500,00, 18% de R$ 500,00 a R$ 1000,00 e 3% até R$ 100,00. A grande 

parte, 86%, respondeu que voltaria à cidade, 11% talvez e 3% não retornariam. Com relação a 

indicar para outras pessoas, 82% responderam que sim, 14,5% talvez e 3,5% não indicariam. 



 

 

A segunda principal finalidade da viagem, que é lazer e entretenimento, representada 

pelos 22% restantes dos entrevistados, vêm a Marília, em sua totalidade, para visitar 

familiares e amigos e gastam, em média, de R$ 300,00 a R$ 500,00. Todos voltariam à cidade 

e 75% indicariam a outras pessoas, sendo que 12,5% talvez e 12,5% não indicariam. 

 

15. PERFIL DO TURISTA 

 

15.1 GÊNERO DOS TURISTAS 

 

Fazendo a análise dos resultados obtidos nos três locais acima descritos, traçamos o 

perfil do turista que visita Marília e, como veremos a seguir, trata-se de um perfil balanceado, 

sendo 53,2% mulheres e 46,8% homens. 

Figura 40:Gênero dos turistas de Marília 

 

Fonte: Instituto Leopardo de Pesquisas Aplicadas, 2017 

A faixa etária mais representativa é a de 31 a 40 anos (25%), seguida pelas faixas de 

41 a 50 anos (23%), acima de 50 anos (22%) e de 21 a 30 anos (21%), de acordo com o 

gráfico abaixo.As pessoas de 16 a 20 anos representam, nos resultados dos questionários 

aplicados, uma amostra de 9% do fluxo. Quanto ao estado civil, 49% da amostra são de 

pessoas casadas, enquanto 38% são solteiros, 6% divorciados, 4% viúvos, 2% união estável e 

1% separados. 



 

 

Gráfico 41:Faixa etária dos turistas de Marília 

 

Fonte: Instituto Leopardo de Pesquisas Aplicadas, 2017 

 

Gráfico 42:Estado civil dos turistas de Marília 

 

Fonte: Instituto Leopardo de Pesquisas Aplicadas, 2017 

 

O gráfico abaixo apresenta o grau de instrução do visitante e, como podemos ver, a 

maior parte dos entrevistados possui ensino superior (43%), seguido de 35% com ensino 

médio, 16% com ensino fundamental, 4% possuem mestrado, doutorado ou pós doutorado e 

2% especialização. 

   Gráfico 43:Grau de instrução dos turistas de Marília 



 

 

 

Fonte: Instituto Leopardo de Pesquisas Aplicadas, 2017 

 

 

O meio de transporte mais utilizado são os veículos próprios, com 51% do total 

(Gráfico 44). Os ônibus de linha regular também representam uma parcela relevante, 40%, 

ficando as demais opções, avião, ônibus fretado e carro de passeio locado, com 6%, 2% e 1%, 

respectivamente. Isso se justifica, também, pelo fato de boa parte do público ser proveniente 

de cidades da região, além de uma parcela estar em trânsito. 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 44:Meio de transporte utilizado pelos turistas de Marília 



 

 

 

Fonte: Instituto Leopardo de Pesquisas Aplicadas, 2017 

 

O Gráfico abaixo indica que as pessoas visitam Marília principalmente sozinhas, que 

representa 47%, enquanto que a segunda maior parcela, e também com grande relevância, diz 

visitar a cidade com a família (44%). Aqueles que informaram vir com os amigos representam 

6% e com companheiros de trabalho, 3%. Isso se explica pelo fato de grande parcela dos 

turistas vir a Marília para eventos e negócios, o que se dá, muitas vezes, sozinho, como por 

exemplo, visitas a clientes, fornecedores e empresas em que trabalham. 

Gráfico 45:Com quem veio à cidade de Marília 

 

Fonte: Instituto Leopardo de Pesquisas Aplicadas, 2017 

 



 

 

Os turistas costumam vir para Marília principalmente uma vez por mês (27%). Muitos 

entrevistados também afirmaram que estão habituados a vir uma vez por semana (25%). 

Outras duas parcelas informaram que viajam a Marília anualmente ou raramente, 

representando 13% e 19%, respectivamente. Por último, temos os grupos que vêm mais de 

uma vez por mês e os que estão pela primeira vez na cidade, correspondendo, juntos, a 15%, 

como indica o Gráfico 46. 

 

Gráfico 46:Frequência de viagens dos turistas de Marília 

 

Fonte: Instituto Leopardo de Pesquisas Aplicadas, 2017 

 

Os dados coletados mostram que 66% dos turistas não pernoitaram em Marília, 

permanecendo em média de 6 a 8 horas na cidade, entre o período da manhã e da tarde. Pelas 

informações fornecidas, dos 34% dos turistas que pernoitaram, há maior índice daqueles que 

responderam ficar na cidade até três dias. Do grupo considerado “em trânsito”, os motivos da 

viagem também variam, prevalecendo compras, saúde e estudos como principais. 

 

 

 

 

Gráfico 47:Em trânsito ou hospedado 



 

 

 

Fonte:Instituto Leopardo de Pesquisas Aplicadas, 2017 

 

No Gráfico seguinte, vemos que dentre os entrevistados que pernoitou na cidade, a 

maioria se hospedou em casa de parentes ou amigos, 65%, e hotéis, 30%. Dos turistas que se 

hospedaram em hotéis, os mais mencionados foram o Max Plaza, Dmax, Quality, Alves e 

Ibis, como veremos mais adiante. 

Gráfico 48:Meio de hospedagem dos turistas de Marília 

  

Fonte: Instituto Leopardo de Pesquisas Aplicadas, 2017 

 

No gráfico abaixo, podemos observar que, dos visitantes que se hospedaram na cidade, 

a maior parte, 30%, afirmou permanecer na cidade até três dias, seguido de 25% que ficam 



 

 

uma semana. Aqueles que dormem apenas uma noite representam 16%, mais de uma semana 

13%, um mês 11% e um final de semana 4%. 

Gráfico 49:Tempo de permanência dos turistas de Marília 

 

Fonte: Instituto Leopardo de Pesquisas Aplicadas, 2017 

 

Com relação às refeições, a grande maioria as faz na cidade: 80%, restando 20% que 

disseram não fazer as refeições em Marília, principalmente por ficarem menos tempo na 

cidade e optarem por comer quando chegam a seu destino ou na estrada, durante a viagem. 

Gráfico 50:Os turistas de Marília costumam fazer as refeições na cidade? 

 

Fonte: Instituto Leopardo de Pesquisas Aplicadas, 2017 

Quanto ao local em que costumam fazer as refeições, os restaurantes se destacam, com 

38% dos respondentes, seguido de 25% que as fazem no próprio local em que estão 



 

 

hospedados, 22% na praça de alimentação dos shoppings e 15% em bares, lanchonetes e 

similares. 

Gráfico 51:Locais em que os turistas de Marília costumam fazer as refeições 

 

Fonte: Instituto Leopardo de Pesquisas Aplicadas, 2017 

 

15.5 MOTIVAÇÃO DA VIAGEM 

Apontada por mais de 50% da amostra, a principal motivação para visitar a cidade é o 

lazer, seguido então pelas motivações de negócios e eventos, saúde e, em menor parcela, 

estimulados em fazer compras, de acordo com o Gráfico 52. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 52:Motivação da viagem dos turistas de Marília 



 

 

 

Fonte: Instituto Leopardo de Pesquisas Aplicadas, 2017 

 

15.5.1 COMPRAS 

Mesmo representando somente 1% dos visitantes, não poderíamos deixar de analisar 

os turistas que vêm a Marília motivados por “compras” pois, além de ser um nicho que existe, 

também pode ser melhor trabalhado para que os números se tornem mais expressivos. Como 

vemos no gráfico 53 , os locais apontados como preferidos para a realização de compras são, 

igualmente, os shoppings e o comércio de rua. O gráfico ___ ilustra os principais itens 

procurados pelos turistas desse segmento, o que nos mostra que 75% buscam por vestuário e 

calçados e 25% indefinido e variado. 

Gráfico 53:Local preferido pelos turistas de Marília para a realização de compras 

 

Fonte: Instituto Leopardo de Pesquisas Aplicadas, 2017 

 



 

 

Gráfico 54:Tipo de compra feita pelos turistas de Marília 

 

Fonte: Instituto Leopardo de Pesquisas Aplicadas, 2017 

 

Ainda sobre a motivação ligada às compras, os visitantes costumam gastar, em média, 

de R$ 500,00 a R$ 1000,00, conforme observamos no gráfico 55 e todos eles responderam 

que voltariam a Marília e também indicariam a cidade para outras pessoas. 

Gráfico 55:Gasto médio dos turistas de compras 

 

Fonte: Instituto Leopardo de Pesquisas Aplicadas, 2010 

 

 



 

 

   Gráfico 56:Possibilidade de retorno do visitante de Marília 

 

Fonte: Instituto Leopardo de Pesquisas Aplicadas, 2017 

 

   Gráfico 57:Possibilidade de indicação da cidade pelos visitantes 

 

Fonte: Instituto Leopardo de Pesquisas Aplicadas, 2017 

 

15.5.2 EVENTOS/NEGÓCIOS 

Dentre os entrevistados motivados por eventos e negócios (Gráfico 58), a maioria, 

79%, vem a negócios e 21% a eventos. Destes, 67% se deslocam até Marília em razão de 

eventos acadêmicos, 22% por eventos corporativos, 7% esportivos e 4% culturais, conforme 

gráfico seguinte.  Da parcela que vem a negócios, 42% realizam visitas pontuais a clientes, 

37% fazem visitas a matriz ou filial da empresa em que trabalham, 13% vêm devido a 



 

 

treinamentos e capacitação e 8% para realizar visitas a fornecedor (Gráfico 60); esses 

números se justificam pela presença de grandes fábricas e muitas empresas em Marília, 

conforme já mencionado em oportunidade anterior, quando falamos sobre a economia da 

cidade. 

Gráfico 58:Proporção dos turistas de Marília que vêm a negócios e eventos 

 

Fonte: Instituto Leopardo de Pesquisas Aplicadas, 2017 

 

        Gráfico 59:Motivação de eventos dos turistas de Marília 

 

Fonte: Instituto Leopardo de Pesquisas Aplicadas, 2017 

 

 

 Gráfico 60:Motivação de negócios dos turistas de Marília 



 

 

 

Fonte: Instituto Leopardo de Pesquisas Aplicadas, 2017 

 

Desse segmento (eventos e negócios), o gasto médio da estada é de R$ 100,00 a R$ 

300,00 (27%), de R$ 300,00 a R$ 500,00 (26%), 17% disseram gastar acima de R$ 1000,00, 

16% de R$ 500,00 a R$ 1000,00 e 14% até R$ 100,00. 

Gráfico 61:Gasto médio dos turistas de eventos e negócios 

 

Fonte: Instituto Leopardo de Pesquisas Aplicadas, 2017 

 

A grande maioria dos turistas afirmou, no Gráfico 62, que voltaria para a cidade em 

outra oportunidade, contrapondo 2% que respondeu que não voltaria e 6% que respondeu 



 

 

talvez. Com relação a indicar a cidade para outras pessoas, 85% afirmaram que indicariam, 

4% não e 11% talvez (Gráfico 63). 

          Gráfico 62:Possibilidade de retorno do visitante de Marília 

 

Fonte: Instituto Leopardo de Pesquisas Aplicadas, 2017 

 

      Gráfico 63:Possibilidade de indicação da cidade pelos visitantes 

 

Fonte: Instituto Leopardo de Pesquisas Aplicadas, 2017 

 

 

 



 

 

15.5.3 SAÚDE 

 

De todos os turistas entrevistados que se deslocam a Marília por motivo de saúde, 50% 

pertencem ao sistema privado e 50% ao sistema público. Com relação ao tipo de serviço que o 

visitante busca, 57% realizam consultas, 22% internação e 21% fazem exames, conforme 

gráfico 65. 

Gráfico 64:Sistema de saúde a qual o turista pertence 

 

Fonte: Instituto Leopardo de Pesquisas Aplicadas, 2017 

Gráfico 65:Motivação de saúde dos turistas de Marília 

 

  Fonte: Instituto Leopardo de Pesquisas Aplicadas, 2017 



 

 

Com relação ao gasto médio durante a estada por parte das pessoas que vêm à cidade 

pelo motivo “saúde”, a maioria (43%) respondeu gastar até R$ 100,00, 29% de R$ 300,00 a 

R$ 500,00, 21% de R$ 100,00 a R$ 300,00 e 7% acima de R$ 1000,00. 

Gráfico 66:Gasto médio dos turistas de saúde 

 

Fonte: Instituto Leopardo de Pesquisas Aplicadas, 2017 

 

Quando questionados se voltariam à cidade, 93% responderam que sim e 7% talvez. 

Na mesma proporção temos o percentual que indicaria a cidade para outras pessoas. (Gráfico 

68). 

  Gráfico 67:Possibilidade de retorno do visitante de Marília 

 

Fonte: Instituto Leopardo de Pesquisas Aplicadas, 2017 



 

 

      Gráfico 68:Possibilidade de indicação da cidade pelos visitantes 

 

Fonte: Instituto Leopardo de Pesquisas Aplicadas, 2017 

 

15.5.4 LAZER E ENTRETENIMENTO 

 

De todos que responderam ser lazer e entretenimento o principal motivo pelo qual 

viajam para Marília, expressivos 93% dizem que visitar a família e amigos é a determinante 

razão; os 7% restantes se dividem em visitas a atrativos naturais, cinema, festas, casas 

noturnas, casamentos e formaturas. Vale ressaltar que no período de dezembro a março, a 

cidade recebe muitos visitantes em razão das formaturas, visto que Marília oferece muitos 

cursos de ensino superior distribuídos entre as 9 faculdades presenciais, como mencionado no 

capítulo sobre o sistema educacional da cidade. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Gráfico 69:Motivação de lazer e entretenimento dos turistas de Marília 

 

Fonte: Instituto Leopardo de Pesquisas Aplicadas, 2017 

 

Referente ao gasto médio, é bastante balanceado, sobressaindo aqueles que 

responderam gastar entre R$ 100,00 e R$ 300,00 (29%), seguido de 25% entre R$ 300,00 e 

R$ 500,00, 22% até R$ 100,00, 16% de R$ 500,00 a R$ 1000,00 e 7% acima de R$ 1000,00. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Gráfico 70:Gasto médio dos turistas de saúde 

 

Fonte: Instituto Leopardo de Pesquisas Aplicadas, 2017 

 

Quanto à intenção de voltar a Marília, 99% responderam que sim e 1% talvez. Com 

relação a indicar, 91% disseram que sim, 5% talvez e 4% não indicariam, conforme gráficos 

seguintes. 

   Gráfico 71:Possibilidade de retorno do visitante de Marília 

 

Fonte: Instituto Leopardo de Pesquisas Aplicadas, 2017 

 



 

 

Gráfico 72:Possibilidade de indicação da cidade pelos visitantes 

 

Fonte: Instituto Leopardo de Pesquisas Aplicadas, 2017 

 

Abaixo temos os gráficos que ilustram o ranking das cidades das quais os visitantes 

são provenientes, divididas entre os três locais pesquisados e também somando todos os locais 

pesquisados. A capital do estado, São Paulo, se destaca tanto com relação aos visitantes que 

vieram de avião quanto em relação aos que vieram de ônibus. Como já comentado 

anteriormente, as cidades da região se sobressaem, embora as pesquisas tenham registrado 

municípios de diferentes partes do Brasil. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 73:Ranking das cidades de origem (por local de pesquisa) 



 

 

             Aeroporto                             Rodoviária                  Shopping 

Fonte: Instituto Leopardo de Pesquisas Aplicadas 

 

  Gráfico 74:Ranking das cidades de origem (todos os locais pesquisados) 

 

Fonte: Instituto Leopardo de Pesquisas Aplicadas, 2017 

 

Também foi feito o levantamento dos hotéis escolhidos pelos turistas, de acordo com 

os locais pesquisados e somando todos. 

 

 

 

Gráfico 75:Ranking dos hotéis (por local de pesquisa) 



 

 

               Aeroporto                             Rodoviária                       Shopping 

Fonte: Instituto Leopardo de Pesquisas Aplicadas, 2017 

 

Gráfico 76:Ranking dos hotéis (todos os locais pesquisados) 

 

Fonte: Instituto Leopardo de Pesquisas Aplicadas, 2017 

 

Quando discorremos sobre os três universos pesquisados, expusemos o método 

utilizado para se chegar ao número de questionários a serem realizados para obtermos o 

resultado confiável da análise. Falaremos um pouco mais sobre a metodologia adotada pelo 

Instituto Leopardo de Pesquisas Aplicadas. 



 

 

Foi feito o levantamento de quantas pessoas desembarcaram no aeroporto e na 

rodoviária, vindas de outras cidades, bem como a quantidade de pessoas que entraram no 

shopping vindas de carro com placas de outras cidades. 

     Figura 41: Metodologia da pesquisa 

 

Fonte: Instituto Leopardo de Pesquisas Aplicadas, 2015 

 

Baseado nesses cálculos, chegou-se ao número de questionários que deveriam ser 

aplicados em cada um dos locais, conforme abaixo: 

 

 

 

 

Figura 42: Metodologia da pesquisa 



 

 

 

     Fonte: Instituto Leopardo de Pesquisas Aplicadas, 2015 

 

       Figura 43: Metodologia da pesquisa 

 

Fonte: Instituto Leopardo de Pesquisas Aplicadas, 2015 

 

 



 

 

Nesse tipo de pesquisa, também é válido e importante analisar as características do 

período pois nos revelam alguns dados que contribuem para o entendimento de determinados 

resultados. 

 

Figura 44:Pesquisa de Intenção de Consumo das Famílias – Brasil (18/09/2015) 

Fonte: CNC 

A Intenção de Consumo das Famílias (ICF) registrou quedas de 2,4% (79,8 pontos) na 

comparação com o mês imediatamente anterior e 34,5% em relação a setembro de 2014. A 

inflação de agosto desacelerou e ficou em 0,22%, ante 0,62% de julho, segundo o IBGE. A 

queda nos preços dos transportes contribuiu para essa desaceleração. Apesar disso, a inflação 

acumulada do ano é a maior desde 2003. Dentre os itens, destaca-se a queda nos preços das 

passagens aéreas, mas o motivo da queda não é positivo e se deve à diminuição no número de 

passageiros na demanda. A inflação dos alimentos também cedeu em agosto, principalmente a 

batata-inglesa e o tomate – reflexo da sazonalidade do período. A energia elétrica, que desde 

março do ano passado subia, caiu (- 0,42%) e também contribuiu para um menor aumento da 

inflação. No entanto, em 2015 a inflação acumulada já passa dos 7%. O índice permanece em 

um nível menor que 100 pontos, ou seja, continua abaixo da zona de indiferença, o que indica 

uma percepção de insatisfação com a situação atual. 

 

 



 

 

Gráfico 77:Pesquisa Nacional de Endividamento e Inadimplência do Consumidor (25/09/2015) 

 

Fonte: Instituto Leopardo de Pesquisas Aplicadas, 2015 

 

Tabela 51: Nível de endividamento (% em relação ao total de famílias) 

 

Fonte: CNC 

 

Após a análise dos perfis dos entrantes, decidimos colocar uma luz sobre os visitantes 

que pernoitam em hotéis pois representam a grande parcela que gera a movimentação da 

economia do turismo da cidade. 

16 UNIVERSO HOTÉIS 



 

 

 

O Universo foi baseado no número de turistas que freqüentam a cidade de Marília, 

captado nos pontos de entrada da cidade. Calcula-se que do total médio de pessoas que 

visitam a cidade mensalmente, 17% ficam hospedados. O número, portanto, da amostra dos 

hotéis, calculado com base no universo estabelecido, é de 235 hóspedes. 

Com relação ao gênero, 75,5% dos entrevistados são homens e 24,5% mulheres. A 

faixa etária é bastante proporcional, com 26% de 31 a 40 anos, 26% de 41 a 50 anos, 25% 

acima de 50 anos, 20% de 21 a 30 anos e somente 3% de 16 a 20 anos (Gráfico78). Quanto à 

escolaridade, evidencia-se que a maior parcela do público (61%) possui ensino superior, 26% 

ensino médio, 9% mestrado, doutorado ou pós doutorado, 3% possuem especialização e 

somente 1% ensino fundamental, conforme o gráfico 79.  

 

Figura 45:Gênero dos turistas de Marília 

     

Fonte: Instituto Leopardo de Pesquisas Aplicadas, 2017 

 

 

 

 

Gráfico 78:Faixa etária dos turistas de Marília 



 

 

 

Fonte: Instituto Leopardo de Pesquisas Aplicadas, 2017 

 

Gráfico 79:Grau de instrução dos turistas de Marília 

 

Fonte: Instituto Leopardo de Pesquisas Aplicadas, 2017 

 

Referente ao estado civil, a maioria (65%) é casada, seguida de 28% solteiros. O 

restante dividido entre união estável, divorciado, separado e viúvo, de acordo com o gráfico 

abaixo. 

 

 Gráfico 80:Estado civil dos turistas de Marília 



 

 

 

Fonte: Instituto Leopardo de Pesquisas Aplicadas, 2017 

 

O meio de transporte mais utilizado são os veículos próprios (Gráfico 81), seguido do 

avião, com 14%. As outras opções, com menor representatividade, ficam entre os ônibus 

fretados, os ônibus de linha regular e os carros locados. Isso se justifica pelo fato de grande 

parte do público vir de cidades localizadas num raio de até 450Km e, também, pelo aspecto 

socioeconômico. Este fator explica, ainda, a expressiva parcela que vêm de avião pois os 

visitantes que se hospedam em hotéis se caracterizam por terem melhor situação econômica. 

Gráfico 81:Meio de transporte utilizado pelos turistas de Marília 

 

Fonte: Instituto Leopardo de Pesquisas Aplicadas, 2017 



 

 

O gráfico seguinte indica que as pessoas visitam Marília principalmente sozinhas, que 

representa 54%, enquanto a segunda maior parcela diz visitar a cidade com companheiros de 

trabalho (26%), 11% com a família e aqueles que informaram vir com os amigos representam 

9%. Isso se dá pois, como veremos adiante, o principal motivo da viagem do público de hotéis 

é negócios e eventos. Por isso a maioria viaja sozinha ou com colegas de trabalho. 

Gráfico 82:Com quem veio à cidade de Marília 

 

Fonte: Instituto Leopardo de Pesquisas Aplicadas, 2017 

 

Muitos entrevistados afirmaram que era a primeira vez que visitavam a cidade (28%) e 

26% disseram que raramente viajam para Marília. Do restante, 21% vêm mensalmente, 15% 

semanalmente, 6% mais de uma vez por mês e 5% anualmente (Gráfico 83).  Em conversas 

com os gerentes dos hotéis, estes nos informaram que há muitos hóspedes “habitues” 

(freqüentes), que se hospedam, normalmente, toda semana; em sua maioria para visitas às 

empresas para as quais trabalham ou visitas à fornecedores. 

Com relação ao tempo de permanência na cidade, 39% informaram ficar até três dias, 

34% um dia, 21% uma semana, 4% um mês e 2% mais de uma semana, o que ilustra o gráfico 

84. 

 

 

 

 



 

 

Gráfico 83:Frequência de viagens dos turistas de Marília 

 

Fonte: Instituto Leopardo de Pesquisas Aplicadas, 2017 

 

Gráfico 84:Tempo de permanência do turista em Marília 

Fonte: 

Instituto Leopardo de Pesquisas Aplicadas, 2017 

As refeições são feitas, em sua maioria, em restaurantes da cidade, seguido de 17% 

que informaram fazê-las no próprio local em que estão alojados. Esse índice, por exemplo, é 

muito expressivo no que se refere à contribuição do turismo para a economia local. 

 

      Gráfico 85:Locais em que os turistas de Marília costumam fazer as refeições 



 

 

 

Fonte: Instituto Leopardo de Pesquisas Aplicadas, 2017 

 

Apontada por 86% da amostra, a principal motivação para visitar a cidade, do público 

que se hospeda em hotéis, é eventos e negócios, seguido então pelas motivações de lazer, 

saúde e compras, de acordo com o gráfico abaixo. 

     Gráfico 86:Motivação da viagem dos turistas de Marília 

 

Fonte: Instituto Leopardo de Pesquisas Aplicadas, 2017 

 

Por isso, vamos saber um pouco mais a respeito do perfil desse público. 

 



 

 

17 EVENTOS E NEGÓCIOS 

 

Dos entrevistados que responderam vir a Marília motivados por eventos ou negócios, 

82% responderam que negócios são a principal razão e 18% informaram vir em razão de 

eventos que ocorrem na cidade. 

Gráfico 87:Principal motivação dos turistas de negócios e eventos 

 

Fonte: Instituto Leopardo de Pesquisas Aplicadas, 2017 

 

Dos visitantes que vêm a eventos, a maioria participa de eventos esportivos, seguido 

de acadêmicos (Gráfico 88) e aqueles que estão na cidade em razão de negócios estão, em sua 

maioria, para visitar clientes, conforme mostra o gráfico 89.  

 

 

 

 

 

 

 

   Gráfico 88:Motivação de eventos dos turistas de Marília 



 

 

   

Fonte: Instituto Leopardo de Pesquisas Aplicadas, 2017 

 

    Gráfico 89:Motivação de negócios dos turistas de Marília 

 

Fonte: Instituto Leopardo de Pesquisas Aplicadas, 2017 

 

Esse público gasta, em média, entre R$ 300,00 e R$ 1000,00, conforme o gráfico 

abaixo: 

 

 

             Gráfico 90:Gasto médio dos turistas de eventos e negócios 



 

 

 

Fonte: Instituto Leopardo de Pesquisas Aplicadas, 2017 

 

A grande maioria dos respondentes voltaria para Marília e 90% indicaria, com 

mostram os gráficos 90 e 91. 

 

Gráfico 91:Possibilidade de retorno dos visitantes a Marília 

 

Fonte: Instituto Leopardo de Pesquisas Aplicadas, 2017 

 

 

Gráfico 92:Possibilidade de indicação da cidade pelos visitantes 



 

 

 

Fonte: Instituto Leopardo de Pesquisas Aplicadas, 2017 

 

No gráfico que segue, temos as principais cidades de origem dos hóspedes 

entrevistados nos hotéis, com destaque para a capital, São Paulo, como podemos notar. 

 

Gráfico 93:Ranking das cidades de origem 

 

Fonte: Instituto Leopardo de Pesquisas Aplicadas, 2017 

 

As pesquisas foram feitas nos 11 (onze) principais hotéis da cidade, conforme mostra 

o gráfico abaixo. 



 

 

Gráfico 94: Número de pesquisas feitas nos hotéis 

 

Fonte: Instituto Leopardo de Pesquisas Aplicadas, 2017 

 

Considerações 

De modo geral, o perfil do turista de Marília é de visitantes provenientes da cidade de 

São Paulo e de cidades do Estado de São Paulo, sendo muitas da região num raio de até 200 

Km. A faixa etária mais representativa é entre 31 e 40 anos e os turistas se destacam por 

serem, a maior parte, casados e possuírem ensino superior. 

Os questionários evidenciaram que a maioria dos visitantes se deslocam para Marília 

motivados por negócios ou eventos, principalmente visitas a clientes e eventos acadêmicos, 

consequência do forte setor industrial e de serviços que a cidade possui e a presença de 

faculdades e universidades importantes e representativas no cenário municipal, estadual e 

federal, como já vimos em oportunidades anteriores. Esse público gasta mais na cidade e 

costuma se hospedar em hotéis e se alimentar nos restaurantes da cidade, movimentando a 

economia do município de forma bastante relevante.  

A parcela que vem a lazer também é bastante significativa, com destaque para aqueles 

que possuem como motivação a visita a parentes e amigos. Esse público tende a gastar menos 

e, muitas vezes, se hospeda na casa de parentes e amigos. 

A partir do contato com os mais de mil turistas entrevistados, pudemos perceber que a 

cidade é considerada agradável e com boa infra estrutura. Os pontos a melhorar destacados 

pelos respondentes foram, em sua maioria, o trânsito (considerado ruim), buracos nas ruas e a 



 

 

falta de mais espaços públicos de lazer, que despertassem a intenção de ficarem mais dias na 

cidade ou de trazerem a família, por exemplo, em uma próxima vinda a Marília em razão de 

negócios. Os pontos considerados positivos são a variedade de bons restaurantes, meios de 

hospedagem, centros de compras, limpeza e sentimento de segurança ao transitarem pela 

cidade. 

A grande maioria voltaria e recomendaria a cidade para outras pessoas. Aqueles que 

responderam que não voltariam ou não indicariam não foi propriamente por terem vivenciado 

uma experiência ruim mas sim por terem vindo em razão de motivos específicos e pontuais e, 

portanto, responderam que não voltariam sem que tivessem um motivo ou indicariam a 

alguém somente para fazer lazer. 

O estudo da demanda, junto com demais levantamentos e análises, nos confirmou que 

há grande fluxo consolidado de turistas em Marília e que a cidade pode aumentar esse número 

de forma expressiva desenvolvendo ações e diretrizes estratégicas, as quais veremos no 

capítulo sobre plano de ações e, assim, motivar os visitantes a permanecerem mais dias na 

cidade, além de atrair ainda mais turistas da região, considerando já ser uma referência na 

região. 

PARTE IV- ANÁLISE SWOT 

 

ANÁLISE ESTRATÉGICA 

 

Para desenvolvermos estratégias que nos direcionem para o melhor caminho do 

desenvolvimento ordenado de Turismo em Marília, utilizaremos como um de nossos guias a análise 

SWOT, para verificar a posição estratégica do município no ambiente em questão. A técnica é 

creditada a Albert Humphrey, desenvolvida na Universidade de Stanford na década de 60. 

Para tanto, primeiramente faremos uma análise do Macroambiente (mercado onde pretende-se 

atuar) e do Microambiente (características próprias) para montarmos o quadrante SWOT e 

consequentemente fazer os cruzamentos adequados. 

1. ANÁLISE DE MACROAMBIENTE 

 

1.1 AMBIENTE DEMOGRÁFICO  



 

 

Para analisar o ambiente demográfico do mercado identificamos no estudo de Demanda 

Doméstica do Ministério do Turismo, realizado em 2012. Levantamos algumas características do 

público para entender qual o seu comportamento de consumo e fazer um comparativo com o público 

que visita a nossa cidade. 

No gráfico abaixo verificamos a realização de pelo menos uma viagem ao ano, por renda e 

analisamos que 39,2% das pessoas que recebem até 04 salários mínimos praticam algum tipo de 

viagem.   

                 

                     Gráfico 95: Realização de Pelo Menos Uma Viagem, por Renda 

 

Fonte: Caracterização e dimensionamento do turismo doméstico no Brasil – 2010/2011 

 

Analisando a nossa região detectamos grande parcela das cidades com média salarial 

dentro da primeira categoria apresentada pela pesquisa do Ministério. 

 

                          Figura: 46: Principais cidades no perímetro de 200km 



 

 

  

               Fonte: Elaboração própria sobre recorte do Google Maps em 07/10/2017 

 

Logo abaixo foi desenvolvida uma tabela onde apresentamos as principais cidades, a 

sua população, a média salarial e o PIB per capta de cada município potencial emissor de 

turistas para Marília. Além de chegarmos num universo populacional de mais de 2 milhões de 

pessoas detectamos a similaridade da média salarial para com o gráfico acima o que nos daria 

apenas nessas cidades um público potencial de mais de 870.000 pessoas. 

 

                 Tabela 52 - Principais cidades da região e seu potencial financeiro 

Cidades 

População (Mil 

habitantes) 

Média Salarial  

( # salários mínimo) 

PIB per capita 

(R$) 

Londrina - PR 506.701 2,8 R$29.135 

São José do Rio Preto 408.258 2,8 R$36.048 

Bauru 344.000 2,9 R$33.292 

Pres. Prudente 207610 2,6 R$31.185 

Araçatuba 181.579 2,6 R$34.554 

Jaú 131.040 2,3 R$28.242 

Botucatu 127.328 3,3 R$30.362 

Ourinhos 103.035 2,4 R$26.005 

Assis 95.144 2,5 R$26.132 

Lins 71.432 2,6 R$42.834 

Tupã 63.476 2,0 R$23.698 



 

 

Média 366.642 2,8 R$32.415 

Fonte: Elaborado pelo autor, 2017 

No gráfico abaixo analisamos a permanência média dos turistas que viajam a lazer, 

negócios e por outras motivações, nos seus destinos. Percebemos que as duas principais 

motivações – lazer e negócios – tem a sua grande maioria permanecendo entre dois e três dias, 

números que batem com a pesquisa realizada em nosso município. A segunda maior média de 

permanência é a de “4 a 5 dias” que nos dá uma possibilidade de crescimentos dessa estada 

assim que mais produtos complementares forem agregados a nossa oferta. 

 

          Gráfico 96 - Permanência Média nas Viagens Domésticas, por Motivo 

 

     Fonte: Caracterização e dimensionamento do turismo doméstico no Brasil – 2010/2011 

 

Abaixo encerramos essa análise com a projeção de permanência média maior do que a 

cidade aponta hoje. Sendo os negócios e eventos o setor que mais movimenta a hotelaria 

local, acreditamos que com o crescimento da oferta de produtos complementares há a 

possibilidade de aumentar a permanência e consequentemente a ocupação hoteleira da rede 

hoteleira de Marília. 

               Tabela 53:  Permanência Média nas Viagens Domésticas, por Motivo 



 

 

 

   Fonte: Caracterização e dimensionamento do turismo doméstico no Brasil – 2010/2011 

 

 

Quando olhamos para o mercado potencial, além de analisarmos as características do público 

também devemos olhar o acesso ao nosso produto.  A macro região da cidade de Marília comporta 

uma população de aproximadamente 3 milhões de pessoas (somadas as principais cidades acima 

citadas com as inúmeras cidades de menor porte que a região contempla). 

Além dessa população que tem Marília como opção de Compras, Saúde, Lazer, Gastronomia, 

Negócios e Eventos, temos também cidades com uma população de ótimo poder aquisitivo, com 

estrutura menor e que já contemplam nossa cidade, porém ainda sem gerar hospedagem e tempo maior 

de permanência. Garça e Pompéia, são ótimos exemplos disso. Ambas a aproximadamente 30 km de 

distância, juntas somam aproximadamente 63.000 habitantes, com uma média salarial de 2,85 salários 

mínimo e PIB per capta R$ 36.000,00. 

 

 

 



 

 

Figura 47: Mapa Microregião de Marília 

      Fonte: Recorte Google Maps e edição própria, 2017 

 

AMBIENTE ECONÔMICO 

O Brasil divulgou em março de 2017 seu segundo ano seguido de retração no Produto 

Interno Bruto (PIB), o pior resultado da economia já registrado pelo IBGE. Em 2016, a 

economia encolheu 3,6%. Passamos por um cenário muito complicado em nossa economia, 

porém, o mercado de turismo doméstico vem tirando proveito desse momento conturbado. 

Segundo uma reportagem identificada na homepage da CNTUR _ Confederação 

Nacional de Turismo, a movimentação do turismo doméstico deve crescer de 5% a 7% em 

2017.  

“Essa é a projeção da Associação Brasileira de 

Agências de Viagens de São Paulo (Abav-SP). Tendo 

como base 2015, que fechou em 3,5% e representou R$ 

182 milhões no PIB, caso confirmada a expectativa para 



 

 

este ano o impacto econômico pode ser de até R$ 20 

bilhões, segundo estimativa do Ministério que cuida do 

setor.” 

Nesta mesma reportagem o Sr. Marcos Balsamão, também, prevê um aumento de 5% 

a 7% na movimentação do turismo em 2017, além de acreditar esse aumento dará um 

incremente de R$ 1,8 bilhão. 

Todo esse otimismo pode ser creditado a mudança de comportamento do consumidor. 

Que deixa de fazer viagens mais longas e caras, passando a impulsionar o turismo doméstico, 

onde viaja distâncias mais curtas, fica menos tempo longe de sua origem mantendo assim os 

seus gastos dentro de nossa própria economia. 

“Em 2014 e 2015 a média de viagens 

internacionais era de 60%, enquanto as nacionais de 

40%. As viagens domésticas nacionais representam hoje 

60% e as internacionais 40%. Ou seja, o brasileiro não 

deixou de viajar e não deixará de viajar, apenas mudou o 

comportamento”, destacou. Marcos Balsamão 

http://cntur.com.br/turismo-domestico-tera-alta-de-ate-7-

com-feriados-de-2017/ 

 

Turismo de Negócios e Eventos 

 

Nos resultados tabulados da pesquisa de demanda turística de Marília detectamos que 

a grande maioria dos turistas que se hospedam em Marília, chega a cidade por motivos 

ligados a negócios e eventos. Sabedores disso, analisamos como anda o atual cenário desse 

segmento. 

 

Segundo o Boletim de Inteligência do SEBRAE, 52% dos eventos que acontecem no 

Brasil, estão localizados na região SUDESTE. No primeiro semestre de 2015, o segmento de 

turismo de negócios e eventos cresceu 7,8% comparado ao mesmo período de 2014 e o gasto 

dos visitantes somou R$ 6,95 bilhões no primeiro bimestre de 2015.  



 

 

A percepção que temos com o posicionamento de entidades importantes que 

monitoram de perto os números da economia do turismo, é que mesmo em tempos de crise, o 

turismo se apresenta como importante alternativa para os lugares e suas economias.
1
 

Em outra pesquisa elaborada pela a MindMiners, (plataforma de pesquisa digital) em 

parceria com o PayPal (empresa  de pagamentos digital)  aplicou uma pesquisa com 300 

turistas de todas as regiões do país, das classes A, B e C, que haviam feito viagens nacionais e 

internacionais no ano de 2016.  Apesar da crise econômica no Brasil, a pesquisa mostra que 

92% dos entrevistados vão tentar viajar domesticamente ainda este ano; 79% planejam 

visitar países estrangeiros – especificamente os Estados Unidos e países europeus. 
2
 

“O setor do turismo parece não ter sido atingido 

como os demais. Brasileiros, mesmo com a crise, não 

perderam a vontade de investir seu dinheiro para 

conhecerem novos locais e culturas”, conclui Sheynna, ao 

afirmar que o PayPal, em 2017, continuará fechando 

parcerias importantes com empresas do setor turístico – a 

multinacional já é parceira de companhias como Uber e 

Airbnb, relevantes para o mercado de turismo.” 

https://santandernegocioseempresas.com.br/detalhe-

noticia/pesquisa-revela-comportamento-de-

consumidor-brasileiro-no-setor-de-turismo-.html 

 

 

 

AMBIENTE NATURAL 

As grandes cidades do planeta estão enfrentando problemas proporcionais as suas magnitudes. 

Grandes populações com infraestruturas sobrecarregadas findam por oferecer mais problemas sociais 

do que vantagens na sua rotina do dia a dia.  

                                                           
1 BOLETIM DE INTELIGÊNCIA- DEZEMBRO | 2015 - TURISMO DE NEGÓCIOS E EVENTOS  - Oportunidades para 

os pequenos empresários 
2
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Está cada vez mais difícil conseguir reservas em hotéis próximos aos eventos em cidades 

como São Paulo. Ficar em hotéis distantes da sede do evento, significa muito tempo perdido no 

caminho, atrasos para inicio de atividades e problemas na intercorrência dos eventos.  Segundo dados 

de reportagem da Revista Exame de setembro de 2014, o paulistano fica em média 2h46 minutos no 

trânsito por dia. Esse é o tipo de acontecimento que acaba com a experiência do visitante e 

proporciona perdas irreparáveis quando ele é um participante de evento. Segundo pesquisa do 

SEBRAE e da CNTUR os preços das grandes cidades, aliados ao cansaço das atividades e ao 

estresse nos aeroportos e no trânsito influenciam a decisão de reduzir a permanência nesses 

tipos de destino. 

É nesse contexto que acreditamos que a busca de cidades de médio porte para receber eventos 

antes locados em grandes centros urbanos seja uma tendência de mercado. 

Por outro lado identificamos uma estrutura receptiva muito superior nesses grandes centros, 

principalmente quando o assunto é Centro de Convenções / Espaço de Eventos. As principais cidades 

do país contam com modernas estruturas capazes de proporcionar grandes acontecimentos e uma 

grande troca de informações para participantes de eventos que chegam do mundo todo. 

 

AMBIENTE SOCIOCULTURAL 

Para oferecer um produto que tenha aceitação e gere atratividade é importante analisarmos o 

comportamento do viajante e quais os fatores importes nas escolhas dos destinos, nas motivações que 

o levam a viajar e o agrada e desagrada em sua passagem pelos lugares. 

O SEBRAE e a CNTUR – Confederação Nacional do Turismo desenvolveram uma pesquisa
3
 

que trata desse assunto. Selecionamos alguns fatores destacados na pesquisa que batem com a oferta 

gerada pelo município de Marília. A tendência da busca pela tranquilidade, junção de trabalho e lazer, 

a possibilidade de conhecer novas culturas, gastronomia foram pontos de destaque nessa pesquisa, 

além da percepção sobre alguns segmentos que a cidade oferece. 

A pesquisa apresenta a questão da GASTRONOMIA como um aspecto relevante na 

percepção de valor do turismo e na satisfação do viajante. Aparece como um importante 

elemento para a diferenciação do destino e satisfação dos turistas.  

Quando pensamos nos recursos naturais privilegiado que nossa cidade tem, pensamos 

nas atividades que podem ser oferecidas. O ECOTURISMO é percebido pelos diferentes 

perfis pesquisados, como um tipo de turismo caro; Pela nossa observação e pesquisa em 

                                                           
3
 Pesquisa Perfil do turista e dos segmentos de oferta – percepções e comportamentos 2012. Confederação Nacional do 

Turismo – CNTUR e Serviço Brasileiro de Apoio à Micro e Pequena Empresa – SEBRAE 
 



 

 

destinos consolidados, isso acontece quando o ecoturismo é o principal motivador da viagem 

e não um produto agregado como pretendem-se ser oferecido em Marília.  

 

“Foi identificado que sensação de insegurança e do risco à 

integridade física como fator de influência para o distanciamento 

dos consumidores da prática do Turismo de Aventura, embora 

percebam e valorizem a emoção e considerem as atividades 

interessantes. Outro aspecto evidenciado é a identificação deste 

segmento como apropriado para jovens, dificultando a 

aproximação e interesse por consumidores com mais de 35 anos” 

Pesquisa Perfil do turista e dos segmentos de oferta – percepções e comportamentos 

2012. Confederação Nacional do Turismo – CNTUR e Serviço Brasileiro de Apoio à 

Micro e Pequena Empresa – SEBRAE 

 

Um resultado importante percebido com esta pesquisa e aqui destacado é a relação 

com os aspectos culturais dos lugares. A “sensação de superficialidade das vivências 

culturais” – sentimentos de pouca interação com as manifestações culturais, influenciam na 

percepção de valor da oferta cultural. 

 

Turismo de Eventos e Negócios 

 

Segundo a mesma pesquisa, a ideia do TURISMO DE NEGÓCIOS E EVENTOS 

ainda está muito ligada a grandes centros urbanos, mas sabe-se que cidades menores também 

têm a economia impactada por este segmento. Os participantes costumam usufruir da oferta 

de compras, gastronomia e entretenimento noturno. Os preços, classificados como elevados, 

aliados ao cansaço das atividades e ao estresse nos aeroportos e no trânsito influenciam a 

decisão de reduzir a permanência no destino. Por outro lado foi detectado que ainda não é de 

fácil associação para estes perfis de turistas a possibilidade de turismo pela motivação de 

participar de eventos pequenos, no interior do País. 

Outra característica valorizada pelos pesquisados foi a TRANQUILIDADE, que é 

atribuída ao turismo rural como uma dos principais características e um dos elementos de 

atratividade, ajudando a tomada de decisão na escolha deste tio de destino. 

 

O TURISMO DE SAÚDE foi identificado como uma opção para idosos ou pessoas 

que necessitam de tratamentos especializados, que não existem em suas localidades. Com o 



 

 

crescimento da preocupação das pessoas com a qualidade de vida e longevidade, a busca por 

tratamentos de ponta são cada vez mais intensas e as pessoas viajam cada vez para ter o tipo 

de atendimento médico especializado que julga necessário.
4
 

 

AMBIENTE TECNOLÓGICO 

Como confirmamos com nossas pesquisas a hipótese de que Marília recebe muitos visitantes 

que chegam até a cidade motivados pelos negócios e eventos, analisamos as principais tendências do 

mercado no que diz respeito a tecnologia e até onde essas inovações impactarão positiva ou 

negativamente. 

A crise que o país está passando somada as inovações tecnológicas oferecidas pela rede 

mundial de computadores (Internacional-Networking ou apenas InterNet) fez o mercado da 

hospitalidade de Marília sentir, principalmente em suas hospedagens a ausência de eventos presenciais 

que eram presentes nos dia-a-dias das universidades e empresas. 

Segundo Sabrina Inserra, do blog especializado em Live Marketing, “Tempos e Movimentos”
5
 

o assunto eventos virtuais se tornou tão indispensável que virou tema de pesquisa realizada pela MPI 

Brazil (Consultoria especializada em eventos), em parceria com o Instituto Alatur.  

 

 

Foram identificados 08 tipos de eventos virtuais (quadro abaixo) já comumente realizados 

pelas empresas e agências especializada e “61% dos profissionais de eventos recomendam as 

alternativas virtuais ao invés dos presenciais, principalmente porque reduzem o budget com 

viagens – e a eficiência, afirmam, é praticamente a mesma.” 

Figura 48: Formatos virtuais (percentual de organizadores de eventos que utilizam os formatos) 
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 Pesquisa Perfil do turista e dos segmentos de oferta – percepções e comportamentos 2012. Confederação 

Nacional do Turismo – CNTUR e Serviço Brasileiro de Apoio à Micro e Pequena Empresa – SEBRAE 
5
 A era dos eventos virtuais 07.05.2013 http://www.temposemovimentos.com.br/noticia/a-era-dos-

eventos-virtuais-2846 - Sabrina Inserra 

 



 

 

 

Fonte: http://www.temposemovimentos.com.br/noticia/a-era-dos-eventos-virtuais-2846 

 

Já Marcos Barcellos, da Revista Eventos, acredita que “a melhor solução para o 

marketing são os eventos híbridos, que oferecem o melhor do mundo real com a realidade 

virtual das Redes Sociais”
6
 

Em seu artigo “Eventos 2.0: Presenciais ou Virtuais? “ ele trabalha com a ideia que o 

evento ideal é aquele que integra o melhor dos dois mundos  e que essa nova fórmula tornaria 

os eventos ainda mais atrativos, gerando “uma revolução para o mundo dos negócios.” 

O site Olhar Digital, um dos principais portais de informações ligados a tecnologia do 

Brasil registrou que na Campus Party 2016 (principal acontecimento tecnológico realizado 

anualmente no Brasil), evento que recebeu mais de 82 mil pessoas
7
, em uma de suas palestras, Juliano 

Lissori, Diretor Geral da empresa de eventos MCI Brasil, ressaltou que a indústria de eventos 

no Brasil movimenta R$ 200 bilhões por ano, e a sua eventual decadência (caso não se adapte 

a nova realidade) teria consequência para as indústrias de viagem e turismo.
8
 

                                                           
6
 “Eventos 2.0: Presenciais ou Virtuais? Marco Barcellos http://www.revistaeventos.com.br/blog/Tecnologia-

em-Eventos/Eventos-2.0:-Presenciais-ou-Virtuais/26508 

7
 http://g1.globo.com/tecnologia/campus-party/2016/noticia/2016/02/campus-party-2016-recebeu-82-mil-
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8
 Como a tecnologia pode mudar os eventos presenciais no futuro. Gustavo Sumares 29/01/2016 16h01 
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AMBIENTE POLÍTICO / LEGAL 

Motivados pela PLC 32 / 2012 do MIT, os municípios vivem um momento especial. Com a 

possibilidade de receber o título de Municípios de Interesse Turístico, as cidades estão lançando um 

olhar mais profissional sobre as suas gestões frente a atividade turística colocando especialistas a 

frente de suas secretarias e criando políticas públicas para direcionar esforços nos próximos anos. 

A possibilidade do credenciamento da cidade como Parque Tecnológico junto ao Governo do 

Estado de São Paulo também tende a impulsionar a atividade trazendo mais empresas ligadas a 

Tecnologia da Informação e outras tantas que serão beneficiadas por essa prestação de serviços 

altamente qualificada. Para tanto a cidade elaborou um projeto de caracterização e detalhamento do 

parque; projeto arquitetônico e urbanístico do empreendimento; estudo de viabilidade econômico-

financeira; estudo de viabilidade técnico-científica; estudo de sustentabilidade ambiental e documento 

comprovando área de 200 mil m² destinada à implantação do parque. 

 

 

MICROAMBIENTE 

 

Para analisarmos o microambiente do produto turístico “Marília” utilizamos o material 

elaborado para dar apoio ao workshop marketing de destinos, idealizado pelo Ministério de 

Turismo por meio da Secretaria Nacional de Programas de Desenvolvimento do Turismo, 

Departamento de Qualificação e Certificação de Produção Associada ao Turismo, em parceira 

com a Secretaria de Nacional de Políticas de Turismo, Departamento de Promoção de 

Marketing Nacional. 

Após as analises anteriores feitas no Inventário e nos Diagnósticos elaboramos um rol 

com as principais vantagens e desvantagens do produto turístico Marília. Tratamos como 

microambiente as características reais da cidade que podem ser classificadas com pontos 

fortes e pontos fracos do nosso município. 

 

 

CARACTERÍSTICAS DA CIDADE  

Aqui listamos as características inatas da cidade e outras que vieram se formando 

espontaneamente com o passar dos tempos. Com uma profunda análise no inventário 

destacamos pontos que acreditamos serem favoráveis para a consolidação do produto turístico 

Marília e pontos desfavoráveis que podem ser melhorados com investimentos direcionados 

 

                                                                                                                                                                                     
 



 

 

VANTAGENS  

- Localização estratégica: Marília situa-se numa grande interligação de rodovias que 

ligam a grandes cidades do oeste paulista e do norte do Paraná que transformam as rodovias 

que circundam a cidade num grande corredor do Estado e da Região Sudeste. 

- Condição geográfica peculiar: A cidade situa-se em cima de um platô rodeado de 07 

vales que permeiam o centro urbano gerando uma paisagem única. 

- Grande parque industrial: São mais de 639 indústrias que movimentam a economia 

da cidade e atraem muitos visitantes para negócios, visitas e eventos. 

- Referência comercial regional: A cidade possui dois Shoppings Center e um 

importante centro de comércio popular. Dezenas de cidades são atendidas pelo comércio de 

Marília. Aos finais de semana os shoppings recebem dezenas de milhares de visitantes que 

vêem tanto a passeio como a compras. 

- 6° aeroporto mais movimentado do Estado e 4° da região sudeste em cidade com até 

300 mil habitantes: Isso demonstra que um fluxo considerável de visitantes já passa pela 

cidade. 

- Referência regional em Saúde: O Departamento Regionais de Saúde - DRS Marília 

compreende 62 municípios. A grande maioria deste, busca atendimento básico em Marília e 

outros tantos veem a busca de atendimentos especializados que só a cidade oferece na região. 

- Referência em ensino superior – grande promotor de eventos: São 18 Instituições de 

Ensino Superior. Abrangendo curso de Graduação, Pós graduação lacto sensu, MBA’s, 

Mestrados e Doutorados que além de gerar muita mão de obra qualificada, também age como 

importante fomentador do setor de eventos da cidade. 

- Programa de acessibilidade em ação – A cidade vêm se adequando rapidamente às 

expectativas das entidades, conselhos e sociedade civil. Há pouco recebemos a Caravana da 

Inclusão do Estado de SP e está para aprovar em Câmara o Plano Municipal de Acessibilidade 

para Pessoas com Deficiência para em seguida ser entregue ao Ministério Público; 

- Frota de Taxistas de qualidade; Os carros dos taxis de Marília são modernos e em 

boa quantidade. A cidade conta com 02 aplicativos para chamadas de taxis. 

 

DESVANTAGENS 

- Malha ferroviária não utilizada – apesar do interesse da Secretaria de Trabalho, 

Turismo e Desenvolvimento Econômico em desenvolver um projeto de trem turístico que 

ligue a cidade a Lácio (distrito de Marília), a o trecho da estrada de ferro que temos hoje 



 

 

atravessando a cidade, inclusive pelo centro e cortando avenidas importantes, está totalmente 

parado e seu entorno sendo totalmente descaracterizado.  

- Pouco espaço para passageiros no Aeroporto - numero de assentos reduzidos na sala 

de espera (30) e na sala pós check-in (30) e também as poucas vagas de estacionamento (10) 

mostram a precariedade do Aeroporto da cidade. 

- Falta de estacionamento no Aeroporto. Há apenas algumas vagas para carros. Lugar 

pouco preparado para embarque e desembarque dos passageiros e e também para os taxistas. 

- Rodoviária muito fria – Por ser um projeto arquitetônico ousado, a rodoviária apesar 

de muito bonita e estar situada num ótimo local, localiza-se numa parte alta da cidade, 

bastante aberta e próxima da rodovia, fatores que geram uma forte correnteza de vento que 

deixa o terminal de embarque e desembarque rodoviário muito frio nas noites e madrugada 

em determinados períodos do ano. 

- Pontos de A & B dos terminais de embarque e desembarque com baixa qualidade e 

atratividade – Os bares e lanchonetes da Rodoviária e do Aeroporto apresentam um aspecto 

visual negativo, além da pouca oferta de produtos, a qualidade do serviço é baixa. 

-  Lei impeditiva para aplicativos de transporte urbano: O município não pode contar 

com aplicativos como UBER e Cabify por lei aprovado no ano de 2017. 

 

 

Gestão do Turismo 

Neste tópico foram analisados os esforços para desenvolvimento da atividade turística 

nos âmbitos públicos e privados. Há muitos anos o Turismo faz parte, como Secretaria, da 

gestão pública municipal, porém nunca teve uma pasta dedicada apenas a sua atividade. O 

setor já fez parte da pasta da Cultura e hoje faz parte da Secretaria de Trabalho, Turismo e 

Desenvolvimento Econômico. Já na Iniciativa privada, temos duas entidades que representam 

as empresas que representam o setor. O SINHORES Marília – Sindicato de Hotéis, 

Restaurantes, Bares e Similares e o Marília e Região Convention & Visitors Bureau. 

 

VANTAGENS  

- Presença de profissionais especializados na Secretaria de Trabalho Turismo e 

Desenvolvimento Econômico: Hoje temos a frente da Secretaria (pela segunda gestão 

seguida) um empresário do ramo, ex presidente do SINHORES Marília e do Marília e Região 

Convention & Visitors Bureau. A pessoa que está a frente da coordenação de turismo é 



 

 

bacharel em turismo e com grande experiência na área hoteleira em grandes hotéis de cadeias 

hoteleiras internacionais. 

- Conselho de Turismo ativo há 25 anos: Fundado em 1992, o COMTUR vem sendo 

muito atuante há pelo menos 15 anos, tendo já ganho prêmio no Salão São Paulo de Turismo 

como mais atuante do ano. Há dois anos ele se reúne na sede do SINHORES e do MRC&VB, 

tendo total independência da gestão pública municipal para seu funcionamento. No dia 14 de 

junho de 2016 o COMTUR conseguiu a aprovação da lei que o torna Conselho Deliberativo. 

- Casa do Turismo – Desde 2015, a sede do SINHORES Marília, que abriga também o 

Marília Convention & Visitors Bureau recebe também todas as reuniões do Conselho 

Municipal de Turismo. Muito bem estruturada, a sede conta com sala de reuniões e auditório 

para 35 pessoas climatizada e com internet wi-fi disponível para todos os trabalhos. 

- Marília e Região Convention & Visitors Bureau há 06 anos na cidade. A presença de 

um entidade que reúne as empresas em prol da divulgação do destino e para apoio, promoção 

e captação de eventos é muito positiva para a cidade. 

- Sindicatos Patronais e de Empregados com relação bastante saudável. Há mais de 

dez anos que as convenções coletivas são definidas internamente, em reunião com a presenças 

dos dois sindicatos, tomando as resoluções salariais e trabalhistas para os colaboradores do 

setor. Enquanto o Sindicato Patronal oferece cursos, oficinas e visitas a feiras do setor, o 

Sindicato dos Empregados oferece apoio médico, de centros de estética e colônia de férias. 

 

 

DESVANTAGENS 

- Secretaria com poucos recursos financeiros/pessoais: Apesar de contar com uma 

dotação orçamentária de R$ 135.000,00 (cento e trinta e cinco mil reais) a Secretaria não 

conta com esse recurso em sua totalidade.  As solicitações de verba acabam não sendo 

finalizadas pois a Prefeitura tem que direcionar o dinheiro antes previsto para outras questões 

emergenciais do momento. 

- Fundo Municipal de Turismo não regulamentado: O FUMTUR de Marília teve sua 

lei aprovada em 03 de maio de 2004, porém nunca foi regulamentado para entrar em 

funcionamento; 

- Pouca adesão nos cursos oferecidos pelos Sindicatos: O SINHORES MARÍLIA 

promove uma média de 06 cursos ao ano. Outros tantos acabam sendo cancelados pela falta 

de procura do público do setor. Na grande maioria são cursos gratuitos e mesmo tendo ampla 

divulgação, acaba tendo dificuldades em formar turmas.  



 

 

- Adesão mediana dos empresários ao MRC&VB: Apesar de ser fundado em 2011, o 

Marília e Região Convention Visitors Bureau ainda tem dificuldade em exercer plenamente 

suas funções pelo número de associados mantenedores e suas contribuições. Em momento de 

crise, parte do empresariado antes associado, deixou de fazer suas contribuições e como a 

única fonte de receita do MRC&VB vem dessa contribuição, apesar de muito ativo, vem 

encontrando dificuldades em manter a produção de material gráfico para divulgação do 

município e participar de eventos externos para benchmarking e promoção do destino. 

Falta de dados sobre o setor: A cidade não tem números sobre a atividade turística, 

tampouco sobre os impactos econômicos e sociais que o turismo exerce sobre o seu dia-a-dia. 

- Ausência de legislação de Fomento ao Turismo; Com exceção das leis do COMTUR, 

do FUNTUR (que não é regulamentada) e do Reconhecimento como Utilidade Pública do 

MRC&VB, a atividade turística não parece em nenhuma outra lei da cidade. 

- Divulgação do Destino Inexistente: Nunca houve uma campanha institucional para 

Marília como destino turístico. 

 

 

MEIOS DE HOSPEDAGEM 

Baseado nas pesquisas realizadas levantamos os principais pontos positivos e 

negativos relacionados a nossa rede hoteleira.  Também foram analisados dados de 

hospedagens informais, fenômeno que vem tendo grande crescimento e que vem impactando 

o mercado hoteleiro local. 

 

VANTAGENS  

- Quantidade de unidades habitacionais satisfatória – Como apresentado na Pesquisa 

de Oferta, são 1384 Unidades Habitacionais em hotéis da cidade, mais 179 leitos em motéis e 

711 leitos chácaras e ouros 91 leitos identificados em locações de segunda residências 

identificados no aplicativo AirBnB ambas hospedagens informais, totalizando 3.438 leitos 

disponíveis na cidade.  

Presença de grandes redes hoteleiras – Marília conta com hotéis das redes Travell Inn, 

Atlântica Hotels e Accor. A presença destes hotéis funciona como um selo de garantia para a 

cidade. 

- Diversidade da oferta hoteleira – Uma característica importante da rede hoteleira da 

cidade é a diversidade de categorias de hospedagens oferecidas. A cidade oferece desde suítes 



 

 

de luxo em hotel horizontal com complexo de lazer, até quartos simples para os viajantes que 

apenas pernoitam na cidade. 

- Boa prestação de serviços – Foi verificado que os hotéis da cidade contam com 

treinamentos constantes, alguns internos, outros oferecidos pelos SINHORES. Uma outra 

fonte de informação e treinamento vem sendo um curso do Ministério do Turismo junto com 

o Ministério da Educação, que é o PRONATEC, que já está em seu 4° lote. Outra 

característica que faz essa boa prestação de serviços ser uma realidade é a presença de 

funcionários há muito tempo trabalhando no mesmo hotel, conhecendo bem o seu público e a 

melhor forma de lidar com ele. 

- Hotéis com ocupação média de 56 % num momento de diminuição de fluxo devido a 

crise econômica e ao perfil do turista que vem a negócios diminuir e concentrar suas viagens 

em determinados períodos do ano. 

- Acessibilidade: Grande parte dos hotéis de Marília já são adaptados. Quem ainda não 

se enquadrou às normas está procurando se adaptar o quanto antes pois a gestão municipal 

exerce uma fiscalização bastante rígida nessa questão. 

 

DESVANTAGENS  

- Pouco profissionais bilíingues nos hotéis – Apesar da boa prestação de serviços 

faltam profissionais que falem outras línguas além do português. 

- Meios de Hospedagens Informais: Ao mesmo tempo que amplia a rede e serve como 

uma opção diferenciada, as Chácaras que hospedam não passam por Vigilância Sanitária nem 

qualquer outra fiscalização inerente aos meios de hospedagens. Além de pagam apenas 

impostos rurais, gerando uma concorrência desleal com a hotelaria local. 

 

 

 

GASTRONOMIA E LAZER 

 

Marília é conhecida regionalmente como pólo gastronômico e de entretenimento na 

nossa região. Com a afirmação do Festival Gastronômico de Marília como principal evento 

gastronômico da região, a cidade fica ainda em mais evidência neste setor. A diversidade de 

ofertas e de especialidades satisfaz com plenitude a demanda local e regional. 

 

VANTAGENS  

- Grande diversidade de opções: Marília apresenta grande diversidade de restaurantes, 

com portes e especialidades distintas. Encontramos culinária tradicional, caipira, mineira, 



 

 

italiana, francesa, mexicana, chinesa, pizzarias, churrascarias, hamburguerias artesanais além 

de uma grande quantidade de bares e casas noturnas. 

- Festival Gastronômico como referência regional: O evento, realizado há 5 anos, já 

conta com grande percentual de clientes de fora da cidade, nestes primeiros anos vem 

recebendo em média 15 % de seus clientes de fora da cidade. Isso representa 

aproximadamente 500 consumidores de fora da cidade. Só nesse ultimo ano 87 cidades 

diferentes passaram pelos restaurantes participantes. 

 

DESVANTAGENS 

- Poucas opções de lazer na cidade: As principais opções de lazer disponíveis na 

cidade apesar de cumprirem seu papel e receberem um público considerável de fora da cidade, 

ainda não suprem toda a demanda real e reprimida existente na região.   

 

ATRATIVOS NATURAIS  

Marília tem uma condição diferenciada quando falamos de atrativos naturais. Ela está 

situada num platô com sete vales ao seu redor. Boa parte deles permeia seu perímetro urbano. 

Esta condição proporciona lindas paisagens e alguns problemas típicos do encontro da 

natureza com a urbe. Abaixo estamos apresentando os principais pontos a serem trabalhados. 

 

VANTAGENS  

Paredões no perímetro urbano: A menos de 2 quilômetros do centro da cidade 

(destaque em vermelho)  estão localizados alguns dos paredões mais belos da cidade. São 

itambés do vale do Barbosa que fazem parte do canário urbano da cidade. E esse é só um 

exemplo, pois inúmeras partes da cidade beiram essas belezas naturais em estado bruto.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 49: Recorte Google Earth da Região Central/Sul de Marília 



 

 

 

Fonte:https://www.google.com.br/maps/@22.2033084,49.9400883,3056a,35y,180h,38.66t/data=!3m1!1e3?hl=pt

-BR 

 

- Cachoeiras próximas ao centro:  Cachoeira do Bicão, Três Bicas, 1° de maio, da 

Gruta e Psicose. As mais próximas ficam a aproximadamente 5 minutos do Centro e as mais 

distantes a 10 minutos. Essas cachoeiras têm como características o fácil acesso, porém nem 

todas têm esse acesso liberado. 

- Cachoeiras no entorno: Santa Ana, Cascatinha, Vale do Oriente. Essa opções ficam 

bem próximas do centro urbano também, porém estão localizadas próximas as rodovias que 

contornam a cidade. São cachoeiras já frequentadas sem qualquer tipo de preparo profissional. 

Uma delas, a do Vale do Oriente, oferece mais estrutura e cobra uma diária para o acesso. 

- Bosque Municipal: Importante área de preservação, bem localizada entre o centro da 

cidade e o Aeroporto Municipal. Funciona também como boas vindas para quem chega a 

Marília. Tem importante função de lazer na cidade, com mata atlântica preservada, mini zoo, 

programas de educação ambiental, espaço para pequenos eventos, lago com pedalinhos e 

playground para crianças. 



 

 

- Chácaras e sítios com cenário rural num entorno muito próximo ao centro da cidade: 

Algumas propriedades já perceberam a oportunidade e exploram comercialmente esse 

potencial de educação ambiental e de experimentação rural. Além dessas citadas no 

levantamento inicial a cidade comporta uma grande diversidade de lugares bucólicos que 

podem vir a se tornar empreendimentos turísticos num futuro breve. 

- Sítios Paleontológicos:  A cidade comporta alguns pontos que são fontes de pesquisa 

de equipes de paleontólogos. Os principais são: Serra de Avencas, Estrada de terra a Dirceu, 

Estrada Velha do Rio do Peixe, Estrada Padre Nóbrega. São pontos de pesquisa, porém, 

esporadicamente são agendadas visitações com grupos de estudantes. 

 

DESVANTAGENS 

- Difícil acesso a cachoeiras do entorno: As cachoeiras citadas são as mais conhecidas 

e visitadas, que mesmo sem estrutura receptiva acabam por receber mais visitantes, porém 

existem muitas outras que dependem da disposição de aventureiro dos visitantes o que muitas 

vezes colocam essas pessoas em risco, e indiretamente os proprietários das áreas também. 

 

- Cachoeiras poluídas: muitas das quedas d’água dos vales que circundam a cidade 

estão fortemente impactadas pela questão do esgoto. Desde 2005 fala-se na cidade da Obra do 

Século – a obra de afastamento de esgoto que projeta a construção de 04 estações de esgoto, 

previsão de construção de três estações de tratamento começou em 2005, e depois de duas 

interrupções, apenas um terço do projeto foi concluído. Atualmente, com reforço de R$ 40 milhões de 

verba federal, essa obra passa pela fase de licitação 

 

- Proprietários rurais não tem interesse em investir: Dois fatores atrapalham a opção 

em atuar na área de turismo foram percebidos nos encontros durante a elaboração do plano. 

Foi percebido o receio que esses empresários tem de abrir suas terras para a exploração 

turística, devido ao medo de acidentes, de utilização de drogas pelos visitantes, preocupações 

com queimadas e responsabilidade civil sobre esses possíveis problemas.  Outro fator 

impeditivo é a questão fiscal e o aumento de impostos e taxas cobrados pela prefeitura caso 

venham atuar em uma segunda área além da agrícola. 

- Itambés não aproveitados: Mesmo tendo essa grande relevância no cenário urbano da 

cidade, os vales não são aproveitados. Nem como mirantes, nem como espaço de esportes de 

aventura e nem como lazer. 

 



 

 

ATRATIVOS CULTURAIS 

Marília possui opções culturais que a colocam como destaque regional. Essas 

características já geram um importante fluxo regional de visitantes. Porém como a pesquisa 

nos mostrou, boa parte desses visitantes não pernoitam na cidade, deixando de usufruir nossa 

estrutura de hospitalidade – hotelaria e gastronomia, e consequentemente de injetar dinheiro 

na economia local. 

 

VANTAGENS  

- Museu de paleontologia: Fundado em 2004, o Museu conta com um riquíssimo 

acervo, capaz de atrair público do mundo inteiro. As descobertas não param de aparecer o que 

nos dá uma projeção de crescimento de acervo e consequentemente de público. 

- Forte apelo da cultura japonesa: A região onde Marília está situada tem um grande 

vínculo com a colônia japonesa pois muitos imigrantes vieram para trabalhar em nossas terras 

e constituíram famílias em toda região. Marília hoje é considerada co-irmã de Higashi 

Hiroshima, cidade da província de Hiroshima. 

- Teatro municipal Renovado– Reinaugurado em junho de 2016, com capacidade para 

426 pessoas, o Teatro Municipal Waldir Silveira Mello, tem uma programação bastante 

intensa e conta com uma estrutura moderna capaz de receber grandes espetáculos e  atrair um 

público significativo da região. 

- Diversidade religiosa – A cidade conta com vários templos religiosos de diferentes 

crenças, desde os mais tradicionais até templo de Seich No Ie. Essa diversidade garante, além 

de apoio espiritual para quem vem a nossa cidade, um importante fator atrativo de eventos 

religiosos. 

- Shoppings Centers e Cinemas: São dois grandes shoppings com praças de 

alimentação, com lanchonetes e lojas ancoras além de 08 salas de cinema. Essas 

características garantem a cidade uma exclusividade neste tipo de lazer num perímetro de 

aproximadamente 100 km. 

- Forte programação cultural promovida pela secretaria local: Com a re-inauguração 

do teatro Municipal a cidade ganhou uma força significativa em sua programação cultural. 

Com um sistema de gestão moderno, a cidade recebe muitos espetáculos e o teatro está 

movimentado grande parte dos dias do mês. Além disso, a programação cultural de eventos 

gratuitos é outro destaque importante. Sempre há eventos abertos acontecendo para todos os 

gostos e bolsos. 



 

 

- Criação do Plano Diretor de Cultura. Com um Conselho de Cultura muito atuante e 

com grande abertura da Secretaria da Cultura, em junho de 2017. Foi aprovado o Plano 

Municipal de Cultura, que projeta ações importantes para curto, médio e longo prazo. 

- Novo Centro Cultural: No início de 2018 a cidade terá um novo Centro Cultural. O 

prédio que abrigava a Biblioteca Municipal está passando por uma grande reforma e passará 

abrigar, a Secretaria da Cultura, A Galeria de Artes, o Museu Histórico Pedagógico, Clube do 

Cinema, além deste prédio estar diretamente ligado ao Museu de Paleontologia. Um ponto 

muito importante dessa nova estrutura é que receberá o novo PIT – Ponto de Informações 

Turísticas da cidade. 

- Ótimo ginásio de esportes: inaugurado oficialmente em 2012, tem capacidade para 

7.000 pessoas sentadas e já recebeu importantes eventos esportivos como a final da Liga 

Nacional de Basquete (NBB) em 2016. 

 

DESVANTAGENS 

- Estrutura ultrapassada dos museus: Apesar do rico acervos que os museus da cidade 

comportam, as atuais estruturas ainda são muito precárias. Com o novo Centro Cultural esse 

cenário tende a melhorar, porém ainda ficará longe do ideal, pois ainda faltarão equipamentos 

eletrônicos /digitais que proporcionem interação e aprendizado àqueles que os visitam. 

- Horários de atendimentos em desacordo com fluxo: Hoje todos os equipamentos 

culturais da cidade funcionam em horário comercial Isso significa que além de fechar todos os 

dias as 18hrs, os museus e espaços culturais não abrem aos finais de semana. 

- Falta de um estacionamento para o Novo Centro Cultural: O novo espaço está 

localizado no centro da cidade, na esquina de duas das principais avenidas de Marília. Se por 

um lado a localização é ótima, pois está próximo de tudo e oferece ótima visibilidade, não há 

um estacionamento próprio, nem ao menos um estacionamento privado ao lado do Centro 

Cultural. 

- Abandono de estátuas e monumentos em praças públicas: A cidade conta com muitas 

praças com estátuas e monumentos. Estes se encontram em segundo plano, esquecidos e sem 

manutenção. Existem alguns que no período noturno acabam passando despercebidos de tão 

escuro que fica. 

-  A atividade turística não faz parte da cultura do povo de Marília: Por onde se fale de 

turismo na cidade sempre se encontra uma resistência. Um descontentamento geral com as 

ultimas gestões publicas da cidade fazem com que qualquer iniciativa em prol do turismo 

encontre dificuldades sem er aceita pela população como um todo. Apesar de a cidade estar 



 

 

acostumada a receber milhares de estudantes que vem de fora para morar na cidade durante 

seus anos de faculdade, quando se fala em turismo, há sempre uma reação debochada, quando 

não, contrária. 

- Falta de comunicação das secretarias na compilação de um calendário de eventos; 

Apesar de ter um calendário muito interessante sendo promovido por algumas das secretarias 

municipais, como a da Cultura e a do Esporte, o município não consegue unificar esse 

calendário. A iniciativa privada através do Marília e Região Convention & Visistors Bureau, 

também tenta se organizar com a criação do calendário de eventos, porém não recebe 

informações dos principais promotores de eventos da cidade. 

- Falta de um Prato típico: A cidade não tem um prato que tenha alguma referência 

histórica reconhecida pelo sua população. Também não foi identificado algum ingrediente 

peculiar que seja utilizado em boa parte dos pratos regionais. Porém existe um produto, o 

Pastel de Ovo, comercializado no Mercado Municipal que é uma receita que nasceu em 

Marília e até onde foi pesquisado não foi identificado a comercialização em mais lugar algum. 

Ele é bastante conhecido  na cidade, mas nunca teve um destaque, uma campanha de gerada 

para a sua adesão como prato típico da cidade. 

 

EVENTOS 

Neste tópico apresentaremos os pontos fortes e fracos do setor de eventos. Sendo um 

dos grandes responsáveis pelo fluxo turístico do município, o setor de eventos vem se 

estruturando para receber um fluxo cada vez maior de visitantes. 

 

VANTAGENS  

- Calendário de eventos: A cidade está buscando organizar o calendário de eventos 

através de algumas iniciativas. A Secretaria de Cultura tem uma agenda cultural divulgada 

todos os meses com os eventos que tem o apoio do órgão. As universidades também têm o seu 

calendário de eventos, porém apenas um é divulgado publicamente com antecedência. O 

Marília e Região Convention & Visitors Bureau busca reunir todas essas informações num 

único calendário divulgado em seu site www.visitemarilia.com.br e em seu aplicativo para 

smartphone Visite Marília, mas tem algumas dificuldades frente a pouco recurso de pessoal. 

Mas percebe-se que é questão de tempo para que a cidade tenha um único instrumento que 

centralize as informações. 

- Hotéis equipados com espaços para eventos de 800 até 1.000 pessoas: O Alves Hotel 

e o Quality Center Sun Valley têm espaços para eventos de médio porte. Além do espaço 



 

 

físico ambos possuem Buffet para servir esses eventos, sejam sociais, associativos, 

acadêmicos ou corporativos. 

- Hotéis com espaço de eventos de pequeno porte: O JR Hotel, Hotel Tenda, Estoril 

Hotel, Max Plaza e o DMAX Hotel têm espaços para pequenas reuniões de 50 a 100 pessoas. 

Esses tipos de espaço funcionam para pequenas reuniões corporativas e também como suporte 

e reuniões paralelas de eventos de médio porte que acontecem em espaços maiores. 

- Universidades promotoras de eventos: Segundo o Ministério da Educação Marília 

conta com 18 instituições de ensino superior. Dessas 08 tem campus físico na cidade.  Toda 

essa movimentação acadêmica gera um fluxo considerável de promoção de eventos. Além dos 

seus eventos anuais, as universidades atuam como sedes de eventos itinerantes trazendo 

milhares de pessoas a cidade todos os anos. 

- Indústrias e pólo médico como indutores de eventos: Uma das principais 

características dos eventos é ter alguma proximidade/similaridade com o tema principal do 

evento. Sendo assim, percebe-se que grande parte dos eventos que acontecem na cidade tem 

alguma relação com o perfil das industrias e da questão médica (pois além de ser pólo de 

atendimento regional, primar por tecnologias e profissionais de ponta, a cidade ainda conta 

com dois Cursos Superiores de Medicina. 

- Japan Fest – Um dos principais eventos da cidade. O Japan Fest reúne em torno de 50 

mil pessoas, tanto de Marília, região e até estrangeiros. Acontece todo mês de abril, tem duração 

de 3 a 4 dias e em 2017 chegou a sua 15ª edição. O evento já faz parte do calendário turístico do 

Estado de São Paulo. 

- Festival Gastronômico de Marília: Já citado na análise da Gastronomia e Lazer. 

- Virada Cultural: Acontece há 10 anos em Marília e em 2017, reuniu, durante os dois 

dias, um público em torno de 29,6 mil pessoas. Além dos artistas e equipes técnicas que 

movimentam o setor de hospedagem, muita gente da região vem aproveitar o evento e ver artistas 

que dificilmente vão até suas cidades. 

- Copa São Paulo de Futebol Jr: A Copa São Paulo de Futebol Júnior ou Copinha é uma 

competição de futebol masculino sub-20 do Brasil. É organizada pela Federação Paulista de Futebol 

(FPF) e inclui clubes não só de São Paulo, mas de todo o Brasil e, eventualmente, clubes de outros 

países. Marília sedia esse torneio no mês de janeiro há 03 anos.  No ano de 2018 receberá as equipes 

do Fluminense-RJ, Mogi Mirim-SP e do Tubarão-SC além do próprio Marília. 

 

DESVANTAGENS 



 

 

- Nenhum espaço para feiras de médio/grande porte. Apesar de a cidade ser conhecido 

como Capital Nacional do Alimento, não promove um grande evento do setor. Muito disso se 

deve a falta de um espaço propício para uma Feira de médio/grande porte. As poucas e 

pequenas feiras esporádicas acontecem em espaços abertos (EXAMAR) ou em grandes salões 

de festas improvisados. 

- Hotéis que sozinhos comportem o público total do evento de médio porte; Há uma 

demanda muito grande por parte das agências organizadoras de eventos por hotéis que 

comportem todos os participantes dos seus eventos e que o mesmo possua um espaço que 

comporte todo esse público. Os hotéis que comportam eventos de médio porte têm 

aproximadamente 100 Unidades Habitacionais, o que gera um problema de logística para os 

organizadores. 

 

 

 

OS TURISTAS 

 

SÍNTESE DO PERFIL DO TURISTA QUE VEM A MARÍLIA 

Foram feitas 1.120 entrevistas. Destas, 53,2% dos respondentes eram mulheres e 

46,8% homens. As principais faixas etárias foram de 31 a 40 anos (25%), seguida pelas faixas 

de 41 a 50 anos (23%), acima de 50 anos (22%) e de 21 a 30 anos (21%). Quanto ao estado 

civil, 49% da amostra são de pessoas casadas, enquanto 38% são solteiros.  

O principal meio de locomoção para se chegar a Marília foi o veículo próprio - 51%,  

os ônibus de linha regular também representam uma parcela relevante, 40%, ficando o avião 

com 6%. 

As principais motivações são 51% lazer e 43% eventos e negócios. Esses números 

foram levantados com todos os turistas entrevistados, sendo passantes ou hospedados.  

Colocamos uma lente de aumento nos turistas que se hospedam na cidade e que fazem a 

economia do turismo girar e identificamos que desses, 86% vem para negócios e eventos. 

 

ANALISE SWOT 

 

Baseados na análise de ambientes que acabamos de apresentar, pinçamos os principais 

fatores para desenhar o Quadrante SWOT,  técnica  creditada a Albert Humphrey, que foi a 

Universidade de Stanford nas décadas de 1960 e 1970. Foram listados em quatro espaços 



 

 

distintos, os pontos fortes da cidade (stregths), os pontos fracos (weakness), as oportunidades 

(oportunities) e as ameaças (trheats) identificadas no macroambiente. 

 

Tabela 54 : ANÁLISE SWOT 

STREGTHS WEAKNESS 

1. Localização estratégica; 

2. Condição geográfica peculiar; 

3. Grande parque industrial: 

4. Referência comercial regional 

5. 6° aeroporto mais movimentado do 

Estado 

6. Referência regional em Saúde; 

7. Rede de atendimento de saúde 

altamente especializada 

8. Referência em ensino superior; 

9. - Programa de acessibilidade em 

ação; 

10. Frota de Taxistas de qualidade 

11. Presença de profissionais 

especializados na Secretaria de 

Trabalho, Turismo e 

Desenvolvimento Econômico: 

12. Conselho de Turismo ativo há 25 

anos 

13. Casa do Turismo; 

14. Marília e Região Convention & 

Visitors Bureau há 06 anos na 

cidade; 

15. Sindicatos Patronais e de 

Empregados com relação bastante 

saudável; 

16. Quantidade de unidades 

habitacionais satisfatória 

1. Malha ferroviária não utilizada; 

2. Pouco espaço para passageiros no 

Aeroporto 

3. Rodoviária muito fria 

4. Pontos de A & B dos terminais de 

embarque e desembarque com 

baixa qualidade e atratividade; 

5. Secretaria com poucos recursos 

financeiros/pessoais; 

6. Fundo Municipal de Turismo não 

regulamentado; 

7. Pouca adesão nos cursos 

oferecidos pelos Sindicatos; 

8. Adesão mediana dos empresários 

ao MRC&VB; 

9. Falta de dados sobre o setor; 

10. Ausência de legislação de 

Fomento ao Turismo; 

11. Divulgação do Destino Inexistente: 

12. Lei impeditiva para aplicativos de 

transporte urbano 

13. Poucas opções de lazer na cidade: 

14. Difícil acesso a cachoeiras do 

entorno; 

15. Algumas cachoeiras dentro da 

cidade estão poluídas; 

16. Proprietários rurais não tem 

interesse em investir; 



 

 

17. Diversidade da oferta hoteleira; 

18. Boa prestação de serviços; 

19. Hotéis com ocupação média de 56 

% num momento de diminuição de 

fluxo devido a crise econômica; 

20. Hotéis adaptados ao programa de 

Acessibilidade; 

21. Grande diversidade de opções de 

Gastronomia: 

22. Festival Gastronômico como 

referência regional; 

23. Paredões naturais no perímetro 

urbano (Itambés); 

24. Cachoeiras próximas ao centro; 

25. Cachoeiras no entorno; 

26. Bosque Municipal; 

27. Chácaras e sítios com cenário rural 

no entorno da cidade; 

28. Sítios Paleontológicos; 

29. Museu de paleontologia; 

30. Forte apelo da cultura japonesa; 

31. Teatro municipal renovado; 

32. Diversidade religiosa; 

33. Shoppings Centers e Cinemas - 

grande fluxo regional de passantes; 

34. Forte programação cultural; 

35. Criação do Plano Diretor de 

Cultura; 

36. Novo Centro Cultural; 

37. Ótimo ginásio de esportes; 

38. Calendário de eventos 

39. Hotéis equipados com espaços 

para eventos de 800 até 1.000 

17. Poucos profissionais bilíngues nos 

hotéis 

18. Estrutura ultrapassada dos museus; 

19. Horários de atendimentos em 

desacordo com fluxo; 

20. Falta de um estacionamento para o 

Novo Centro Cultural; 

21. Abandono de estátuas e 

monumentos em praças públicas; 

22. A atividade turística não faz parte 

da cultura do povo de Marília; 

23. Falta de comunicação das 

secretarias para um calendário de 

eventos único; 

24. Falta de um Prato típico; 

25. Nenhum espaço para feiras de 

médio/grande porte; 

26. Hotéis que sozinhos comportem o 

público total do evento de médio 

porte; 

27. Meios de Hospedagens Informais 

 

 

 

 



 

 

pessoas 

40. Cidade oferece logística prática para 

organização de eventos; 

41. Hotéis com espaço de eventos de 

pequeno porte 

42. Universidades promotoras de 

eventos; 

43. Indústrias e pólo médico como 

indutores de eventos; 

44. Japan Fest; 

45. Virada Cultural; 

46. Copa São Paulo de Futebol Jr. 

OPORTUNITIES TRHEATS 

1. 39,2% das pessoas que recebem até 

04 salários mínimos praticam algum 

tipo de viagem. Público potencial de 

mais de 870.000 pessoas em 200 

km. 

2. Marília é opção regional em 

Compras, Saúde, Lazer, Gastronomia, 

Negócios e Eventos 

3. Aumento de turismo doméstico com a 

crise 

4. Fluxo em Shopping aos finais de 

semana 

5. Busca de locais com boas condições 

logísticas para organização e publico 

do evento 

6. Publico busca por eventos em locais 

tranquilos para escapar da correria 

dos centros urbanos 

7. Chegada do Parque Tecnológico 

8. Pessoas viajam cada vez mais para 

cuidar da saúde; 

9. Ser reconhecida pelo Estado como 

1. Crise econômica redireciona gastos da 

população e determina prioridades. 

2. Crise econômica afeta as viagens 

corporativas 

3. Onda de eventos  virtuais – à distância 

4. Ideia de eventos ainda está ligada a 

grandes centros urbanos 

5. Desconhecimento do destino por parte 

das agências promotoras de eventos 

6. Desconhecimento regional das opções 

e custos para se hospedar na cidade; 

7. Cidades com apoio profissional 

externo para conquista do título MIT 

8. Não chegada de recursos para a 

ampliação do aeroporto 

9. Pouco interesse/procura  de 

investidores externos para o turismo 

local 

10. A não finalização da obra de 

afastamento de esgoto; 

11. Destinos de eventos consolidados pelo 



 

 

sede administrativa 

10. Cultura Gourmet 

11. Busca por oferta diversificada 

12. Captação de eventos itinerantes 

13. Conhecida Como Capital Nacional do 

Alimento 

lazer 

12. Sazonalidade: baixa ocupação 

hoteleira aos fins de semana 

 

Fonte: Elaborada pelos próprios autores, 2017 

 

CRUZAMENTOS SWOT 

Com o Quadrante SWOT preenchido, pinçamos os principais pontos que, após serem cruzados 

estrategicamente, nos trarão luz sobre o as áreas e setores que precisamos avançar, potencializar e 

corrigir para assim determinar estratégias e projetos para o desenvolvimento ordenado do turismo de 

Marília. Nos quadros abaixo, listamos os fatores cruzados e o que cada um desses cruzamentos nos 

deram como diretriz para criarmos as propostas finais. 

ESTRATÉGIAS OFENSIVAS - S X O – FORTALEZAS X OPORTUNIDADES 

As estratégias ofensivas são criadas analisando o quanto o ponto forte colabora com a 

possibilidade de uma oportunidade acontecer. É uma estratégia que visa o crescimento e o 

desenvolvimento de um fator positivo do destino. 

 

 

 

 

Tabela 55: Cruzamento 01 

FORTALEZAS 

Condição geográfica peculiar  

Paredões naturais no perímetro urbano (itambés) 

Cachoeiras próximas ao centro 

Cachoeiras no entorno 

Chácaras e sítios com cenário rural no entorno da cidade 

X 



 

 

OPORTUNIDADES 

Fluxo em shopping aos finais de semana  

 busca por oferta diversificada  

ESTRATÉGIA: Oferecer o potencial natural da cidade como diferencial nos produtos 

principal e no produto agregado ao publico já frequentador e às agências organizadoras 

de evento. 

Fonte: Elaborada pelos autores, 2017 

 

Tabela 56: Cruzamento 02 

FORTALEZAS 

Localização estratégica; 

Ótimo ginásio de esportes; 

Hotéis e c/espaços para eventos de 800 até 1.000 pessoas 

Cidade oferece logística prática p/ organização de eventos; 

Hotéis com espaço de eventos de pequeno porte 

Universidades promotoras de eventos; 

Indústrias e polo médico como indutores de eventos; 

X 

OPORTUNIDADES 

Busca de locais com boas condições logisticas para a organização e público do 

evento 

Publico busca por eventos em locais tranquilos para escapar da correria dos 

centros urbanos 

Captação de eventos itinerantes 

ESTRATÉGIA: Aproveitar a estrutura da receptiva da cidade para atrair um novo fluxo 

de turistas através de um novo plano de divulgação e de criação de legislação indutora; 

Fonte: Elaborada pelos autores, 2017. 

 

Tabela 57: Cruzamento 03 

FORTALEZAS 



 

 

Museu de paleontologia; 

Forte apelo da cultura japonesa; 

Teatro municipal renovado; 

Diversidade religiosa; 

Shoppings centers e cinemas; 

Forte programação cultural; 

Novo centro cultural; 

X 

OPORTUNIDADES 

Aumento de turismo doméstico com a crise 

39,2% das pessoas que recebem até 04 salários mínimos praticam algum tipo de 

viagem. Público relativo potencial de mais de 870.000 pessoas em 200 km 

Marília é opção regional em compras, lazer, gastronomia, negócios e eventos 

Fluxo em shopping aos finais de semana 

ESTRATÉGIA:   Criar novas e Potencializar as opções já existentes de Cultura e Lazer 

na cidade visando o público da macro-região. 

Fonte: Elaborada pelos autores, 2017. 

 

Tabela 58: Cruzamento 04 

FORTALEZAS 

Localização estratégica; 

Referência comercial regional 

Frota de taxistas de qualidade 

Diversidade da oferta hoteleira; 

Shoppings centers e cinemas; 

X 

OPORTUNIDADES 

39,2% das pessoas que recebem até 04 salários mínimos praticam algum tipo de 

viagem. Público relativo potencial de mais de 870.000 pessoas em 200 kms 

Marília é opção regional em compras, saúde, lazer, gastronomia, negócios e 

eventos 



 

 

ESTRATÉGIA: Potencializar público que já vem a cidade com maior divulgação e criação de 

estratégia para público que já  vem a Marília consumir se hospedar  

Fonte: Elaborada pelos autores, 2017 

 

                                                Tabela 59: Cruzamento 05  

FORTALEZAS 

Grande diversidade de opções de gastronomia: 

Festival Gastronômico como referência regional; 

Conhecida como capital nacional do alimento 

X 

OPORTUNIDADES 

Cultura gourmet 

39,2% das pessoas que recebem até 04 salários mínimos praticam algum tipo de 

viagem. Público relativo potencial de mais de 870.000 pessoas em 200 kms 

Marília é opção regional em compras, saúde, lazer, gastronomia, negócios e 

eventos 

ESTRATÉGIA:  Atrair pessoas da região para conhecer a rede de restaurantes da cidade 

a fim de potencializar hotelaria e serviços complementares. 

Fonte: Elaborada pelos autores, 2017 

 

 

Tabela 60: Cruzamento 06 

FORTALEZAS 

Referência regional em saúde; 

Referência em ensino superior – 02 faculdades de medicina 

Rede de atendimento de saúde altamente especializada 

X 

OPORTUNIDADES 

Pessoas viajam cada vez mais para cuidar da saúde;  



 

 

39,2% das pessoas que recebem até 04 salários mínimos praticam algum tipo de 

viagem. Público relativo potencial de mais de 870.000 pessoas em 200 kms 

Marília é opção regional em compras, saúde, lazer, gastronomia, negócios e 

eventos 

ESTRATÉGIA: Utilizar todo o potencial para divulgar do Destino Marília gerando 

credibilidade e atratividade através dos seu principais potenciais. 

Fonte: Elaborada pelos autores, 2017. 

 

Tabela 61: Cruzamento 07 

FORTALEZAS 

Calendário de eventos movimentado; 

Japan Fest; 

Virada Cultural; 

Copa São Paulo de futebol jr 

X 

OPORTUNIDADES 

Marília é opção regional em compras, saúde, lazer, gastronomia, negócios e 

eventos 

ESTRATÉGIA:  Criar um calendário único de eventos que deverá ser divulgado 

massivamente na região de 100 kms de perímetro e aproveitar cada um desses grandes 

eventos para divulgar a nova ferramenta. 

Fonte: Elaborada pelos autores, 2017. 

 

 

 

Tabela 62: Cruzamento 08 

FORTALEZAS 

Sítios paleontológicos; 

Museu de paleontologia 

X 



 

 

OPORTUNIDADES 

Marília é opção regional em compras, saúde, lazer, gastronomia, negócios e 

eventos 

Fluxo em shopping aos finais de semana 

Aumento de turismo doméstico com a crise 

ESTRATÉGIA: Incrementar a oferta do Museu Paleontológico com tecnologia interativa, 

ampliar a estrutura, criar programação de visitação aos sítios paleontológicos, criação de marca 

e campanha publicitária. 

Fonte: Elaborada pelos autores, 2017 

 

ESTRATÉGIAS DE CONFRONTO – S X T - FORTALEZAS X AMEAÇAS 

Nessa segunda etapa criamos estratégias para os pontos fortes da cidade minimizarem  

a chance das ameaças do ambiente externo (mercado) interferirem na oferta do produto Marília.  

 

Tabela 63: Cruzamento 09 

FORTALEZAS 

Presença de profissionais especializados na secretaria sttde: 

Marília e região convention & visitors bureau há 06 anos na cidade; 

Shoppings centers e cinemas – grande fluxo regional  passantes 

X 

AMEAÇAS 

Desconhecimento regional das opções e custos para se hospedar na cidade; 

Sazonalidade: baixa ocupação hoteleira aos fins de semana 

ESTRATÉGIA: Segmentar o produto Marília para os diferentes  públicos da região. 

Aproveitando a baixa ocupação dos finais de semana para gerar condições 

diferenciadas para atrair novo fluxo. 

Fonte: Elaborada pelos autores, 2017 

 

Tabela 64: Cruzamento 10 



 

 

FORTALEZAS 

Ótimo ginásio de esportes; 

Hotéis equipados c/espaços para eventos de 800 até 1.000 pessoas 

Cidade oferece logística prática para organização de eventos; 

Hotéis com espaço de eventos de pequeno porte 

Universidades promotoras de eventos; 

Indústrias e polo médico como indutores de eventos; 

Marília e Região Convention & Visitors Bureau há 06 anos na cidade; 

X 

AMEAÇAS 

Crise econômica redireciona gastos da população e determina prioridades. 

Crise econômica afeta as viagens corporativas 

Onda de eventos  virtuais – à distância 

A ideia de eventos ainda está ligada a grandes centros urbanos 

Desconhecimento do destino por parte das agências promotoras de eventos 

Destinos de eventos consolidados pelo lazer 

ESTRATÉGIA: Criar campanha de Posicionamento de Mercado apresentando a cidade 

como pólo capaz de sediar eventos de pequeno e médio porte. 

Fonte: Elaborada pelos autores, 2017 

 

 

Tabela 65: Cruzamento 11 

FORTALEZAS 

Paredões naturais no perímetro urbano (itambés); 

Cachoeiras próximas ao centro; 

Cachoeiras no entorno; 

Bosque municipal; 

Chácaras e sítios com cenário rural no entorno da cidade; 

X 



 

 

AMEAÇAS 

A não finalização da obra de afastamento de esgoto; 

Pouco interesse/procura  de investidores externos para o turismo local 

ESTRATÉGIA:  Utilizar o ecoturismo, o turismo de aventura e o turismo rural para 

ressaltar a importância da questão ambiental para a qualidade de vida dos cidadãos e 

para a geração de entretenimento e lazer, além de empregos e possibilidades de 

trabalhos através da atividade turística junto a natureza. 

Fonte: Elaborada pelos autores, 2017. 

 

Tabela 66: Cruzamento 12 

FORTALEZAS 

6° aeroporto mais movimentado do estado 

Grande parque industrial 

Universidades promotoras de eventos; 

Indústrias e polo médico como indutores de eventos; 

X 

AMEAÇAS 

Não chegada de recursos para a ampliação do Aeroporto 

ESTRATÉGIA: Ampliação da estrutura aeroportuária com novo terminal de embarque e 

desembarque e estacionamento 

Fonte: Elaborada pelos autores, 2017 

 

ESTRATÉGIAS DE REFORÇO  - W X O - FRAQUEZAS X OPORTUNIDADES 

Nesta terceira etapa elaboramos estratégias para minimizar os impactos que um ponto 

fraco da cidade tem que seja capaz de diminuir a possibilidade de aproveitar uma 

oportunidade que o mercado possa oferecer.  

 

 

Tabela 67: Cruzamento 13 



 

 

FRAQUEZAS 

Pontos de A & B dos terminais de embarque e desembarque com baixa qualidade e 

atratividade; 

X 

OPORTUNIDADES 

Cultura Gourmet 

Conhecida como Capital Nacional Do Alimento 

ESTRATÉGIA:  Aproveitar o momento que o fator  “Gourmet” anda tão valorizado e a cultura 

do “comer bem” e da valorização de estética dos estabelecimentos de Alimentos e Bebidas 

anda sendo bastante valorizada, junto com o antigo título de “Capital Nacional do Alimento” 

para melhorar os serviços prestados na Rodoviária e Aeroporto Municipal. 

Fonte: Elaborada pelos autores, 2017 

 

Tabela 68: Cruzamento 14 

FRAQUEZAS 

Poucas opções de lazer na cidade 

Estrutura ultrapassada dos museus; 

Horários de atendimentos em desacordo com fluxo; 

Falta de um estacionamento para o novo centro cultural; 

Abandono de estátuas e monumentos em praças públicas; 

X 

OPORTUNIDADES 

39,2% das pessoas que recebem até 04 salários mínimos praticam algum tipo de 

viagem. Público relativo potencial de mais de 870.000 pessoas em 200 kms 

Marília é opção regional em compras, lazer, gastronomia, negócios e eventos 

Fluxo em shopping aos finais de semana 

Aumento de turismo doméstico com a crise 

ESTRATÉGIA:  A cidade conta com um ótimo potencial histórico cultural, que hoje é apenas 

contado em livros e estórias que tem tudo para se transformar em museus e patrimônios 

culturais com bastante destaque regionais. A criação de novos museus, a atualização dos já 

existentes e o cuidados com as estátuas, monumentos e prédios histórico podem enriquecer 

muita a oferta turística de Marília. 



 

 

Fonte: Elaborada pelos autores, 2017 

 

Tabela 69: Cruzamento 15 

FRAQUEZAS 

Secretaria com poucos recursos financeiros/pessoais 

Falta de dados sobre o setor; 

Ausência de legislação de fomento ao turismo 

Fundo municipal de turismo não regulamentado 

Lei impeditiva para aplicativos de transporte urbano 

X 

OPORTUNIDADES 

Busca de locais com boas condições logísticas para  a organização e público do evento 

Publico busca por eventos em locais tranquilos para escapar da correria dos centros 

urbanos 

Chegada do parque tecnológico 

A cidade é reconhecida pelo estado como sede administrativa 

Captação de eventos itinerantes 

ESTRATÉGIA:  A profissionalização do mercado cobra que a cidade tenha um novo olhar 

sobre o turismo. Uma nova forma de se gerir a atividade deve ser adotada com a chegada do 

Plano Diretor de Turismo. A criação de novas ferramentas para a gestão e o estabelecimento de 

parcerias estratégicas serão fundamentais para o desenvolvimento do produto. 

Fonte: Elaborada pelos autores, 2017 

 

 

Tabela 70: Cruzamento 16 

FRAQUEZAS 

Divulgação do destino inexistente: 

X 

OPORTUNIDADES 

Busca de locais com boas condições logisticas para organização e publico do evento 



 

 

Publico busca por eventos em locais tranquilos para escapar da correria dos centros 

urbanos. 

ESTRATÉGIA:  Criação de campanha publicitária com criação de marca, campanha digital e  

material gráfico para a cidade além de estratégias de divulgação com participação em eventos e 

ações diretas com organizadores de eventos 

Fonte: Elaborada pelos autores, 2017 

 

Tabela 71: Cruzamento 17 

FRAQUEZAS 

Pouco espaço para passageiros no aeroporto 

Estacionamento pequeno para aeroporto; 

Rodoviária muito fria 

Pontos de A & B dos terminais de embarque e desembarque com baixa qualidade e 

atratividade; 

X 

OPORTUNIDADES 

Aumento de turismo doméstico com a crise 

Chegada do parque tecnológico 

Captação de eventos itinerantes 

ESTRATÉGIA:  Necessidade de priorizar os terminais de embarque e desembarque da cidade. 

Algumas intervenções devem ser tomadas para satisfazer o fluxo atual (o aeroporto já é o 6° 

mais movimentado do estado) e o que está por vir. 

Fonte: Elaborada pelos autores, 2017 

 

Tabela 72: Cruzamento 18 

FRAQUEZAS 

Poucas opções de lazer na cidade: 

Difícil acesso a cachoeiras do entorno; 

Algumas cachoeiras dentro da cidade estão poluídas; 

Proprietários rurais não tem interesse em investir; 

X 



 

 

OPORTUNIDADES 

Busca por oferta diversificada – proximidade de produtos ecoturismo/rural 

Publico busca por eventos em locais tranquilos para escapar da correria dos centros 

urbanos 

ESTRATÉGIA:  Necessidade de atenção e  cuidados com a área ambiental da cidade. Parte das 

cachoeiras que estão dentro do perímetro urbanos sofrem com o problema do esgoto. As 

estradas vicinais que ligam a cidade a outras cachoeiras precisam de melhor conservação para 

acesso às propriedades rurais.   Aos proprietários rurais faltam confiança e apoio do poder 

público além de informação sobre as possibilidades que tem com suas terras. 

Fonte: Elaborada pelos autores, 2017 

 

Tabela 73: Cruzamento 19 

FRAQUEZAS 

A atividade turística não faz parte da cultura do povo de Marília; 

Falta de comunicação das secretarias para um calendário de eventos único; 

Pouca adesão nos cursos oferecidos pelos sindicatos; 

Adesão mediana dos empresários ao MRC&VB; 

Falta de dados sobre o setor; 

Poucos profissionais bilíngues nos hotéis 

Proprietários rurais não tem interesse em investir; 

X 

OPORTUNIDADES 

39,2% das pessoas que recebem até 04 salários mínimos praticam algum tipo de 

viagem. Público relativo potencial de mais de 870.000 pessoas em 200 kms; 

Marília é opção regional em compras, saúde, lazer, gastronomia, negócios e eventos 

Fluxo em shopping aos finais de semana 

Aumento de turismo doméstico com a crise 

ESTRATÉGIA:  Criar estratégia para disseminar a ideia do Turismo em Marília. Sensibilizar e 

envolver a população de forma segmentada na proposta de ter o turismo como atividade 

econômica e social importante na cidade. Com todo o fluxo já consolidado e com as ações do 

Plano Diretor, a cidade tende a ser cada vez mais oferecida no mercado, porém corre-se o risco 

de não se desenvolver como poderia por falta de informação e de visão da população e do 



 

 

empresariado. 

Fonte: Elaborada pelos autores, 2017 

 

ESTRATÉGIAS DE PROTEÇÃO - W X T - FRAQUEZAS X AMEAÇAS 

Na ultima etapa trabalhamos no cenário mais complicado. A intenção é minimizar perdas e 

impactos negativos que os pontos fracos e ameaças podem gerar para a cidade como produto turístico.  

Tabela 74: Cruzamento 20 

FRAQUEZAS 

Difícil acesso a cachoeiras do entorno; 

Algumas cachoeiras dentro da cidade estão poluídas; 

Proprietários rurais não tem interesse em investir 

X 

AMEAÇAS 

A não finalização da obra de afastamento de esgoto; 

ESTRATÉGIA: Criar propostas que minimizem os problemas ambientais e que determinem 

áreas específicas para que o turista que vem a cidade possa aproveitar os trechos que estão 

aptos a recebê-lo.  

Fonte: Elaborada pelos autores, 2017 

 

Tabela 75: Cruzamento 21 

FRAQUEZAS 

Divulgação do destino inexistente: 

X 

AMEAÇAS 

Crise econômica afeta as viagens corporativas 

Onda de eventos virtuais – à distância 

A ideia de eventos ainda está ligada a grandes centros urbanos 

Desconhecimento do destino por parte das agências promotoras de eventos 

Destinos de eventos consolidados pelo lazer 

Pouco interesse/procura  de investidores externos para o turismo local 



 

 

ESTRATÉGIA:  Em um momento de crise como o que passamos, “quem não parece não é 

lembrado”.  Faz-se imprescindível  um programa que apresente toda a estrutura e 

potencialidade da cidade em receber cada vez mais eventos e a capacidade de proporcionar 

uma experiência  diferenciada para os participantes dos mesmos. 

Fonte: Elaborada pelos autores, 2017 

 

Tabela 76: Cruzamento 22 

FRAQUEZAS 

Divulgação do destino inexistente: 

X 

AMEAÇAS 

Desconhecimento regional das opções e custos para se hospedar na cidade; 

Sazonalidade: baixa ocupação hoteleira aos fins de semana 

ESTRATÉGIA:  Necessidade de uma comunicação mais efetiva para com a região a fim de 

atrair um fluxo novo que busca lazer/cultura/entretenimento 

Fonte: Elaborada pelos autores, 2017 

 

Tabela 77: Cruzamento 23 

FRAQUEZAS 

Proprietários rurais não tem interesse em investir; 

Pouco interesse/procura  de investidores externos para o turismo local 

Faltam hotéis que sozinhos comportem o público total de um evento de médio porte; 

X 

AMEAÇAS 

Pouco interesse/procura de investidores externos para o turismo local 

ESTRATÉGIA: A iniciativa privada é a grande mola propulsora do turismo. Cabe a gestão 

pública dar estrutura e condições favoráveis para que a atividade turística aconteça. Para tanto é 

necessário criar uma política pública que favoreça o empresariado e gere interesse em investir 

na cidade. 

Fonte: Elaborada pelos autores, 2017 



 

 

PARTE V- PLANO DE AÇÃO 
 

Neste capítulo serão apresentadas as propostas que devem direcionar os esforços 

públicos para o desenvolvimento do turismo ordenado em Marília. Os projetos aqui propostos 

foram criados respeitando os resultados da Pesquisa de Campo realizada. Entender o turista 

que consome o produto Marília, foi fundamental para procurar atende-los de uma forma ainda 

mais completa e profissional. 

As análises de ambientes mercadológicos nos deram um real posicionamento de como 

a cidade de Marília está situada frente o mercado do turismo. Entendermos os fatores externos 

que impactam a visitação positiva e negativamente foi imprenscidivel para projetarmos ações 

de penetração no mercado. Olhar para dentro e analisar minuciosamente o pequeno universo 

chamado Marília foi muito importante para identificar os orgulhos do local, mas também as 

feridas que precisam ser cuidadas. 

Partindo dos resultados das pesquisas e das análises formamos quatro eixos que acreditamos 

serem capazes de impulsionar a cidade como polo receptivo e traçamos estratégias para cada 

um deles com a expectativa de em 36 meses já estarmos com parte do plano aplicada e 

resultados aparecendo. Os quatro eixos propulsores são: 

 - A Criação de um cenário encantador; 

- A sensibilização e o envolvimento da população; 

-  A criação de uma legislação indutora, e 

- Um plano mercadológico inovador. 

 

5.1 A Criação de um Cenário Turístico 

 A partir de agora serão expostos os projetos que alterarão a paisagem urbana da 

cidade. Cada um desses projetos estão com suas especificidades , justificativas e projeções de 

execução, porém sem o projeto técnico que acreditamos desse ser elaborado com as condições 

que o momento de execução exigir. Produtos, equipamentos, tecnologias novas aparecem a 

todo momento e seria um desperdício nos prender ao agora. 

 



 

 

Tabela 78: Propostas Estruturais- Projeto 1 

Projeto: Museu do Esporte 

Ação Construção de um museu com temática esportiva, anexo ao estádio do 

MAC, considerando a importância do esporte na formação do homem e a 

história do esporte de Marília 

Objetivos Difundir a expressiva história dos esportistas de Marília e região, suas 

importantes conquistas e relevância no cenário nacional e internacional 

através da implantação de um espaço cultural e de conhecimento do 

esporte. 

Justificativa A cidade de Marília e região tem colaborado com a história do esporte 

nacional representada por atletas locais. A construção do museu permitirá 

perpetuar as conquistas e os esportistas que alcançaram a glória, mantendo 

viva a história e a paixão do mariliense pelo esporte nas mais diversas 

modalidades. 

Público- Alvo População local, turistas, escolas, atletas, simpatizantes do esporte, 

pesquisadores. 

Estimativa de prazo  Médio prazo: até 36 meses 

Parceiros na 

execução 

Prefeitura municipal, governo estadual e federal, iniciativa privada, Comtur 

e MRC&VB. 

Resultados 

esperados 

Despertar, através da memória, a paixão pelo esporte incentivando novas 

gerações à sua prática saudável, além de tornar a cidade conhecida como 

celeiro de campeões, que já o é. Atrair turistas e tornar-se mais uma opção 

de lazer. 

Fonte: Elaborado pelos autores, 2017 

 

 

Figura 50: Museu do Esporte- Av. Vicente Ferreira e rua projetada 



 

 

 

Fonte: Prefeitura Municipal de Marília- Secretaria Municipal de Planejamento Urbano 

Figura 51:Museu do Esporte- Av. Vicente Ferreira e rua projetada 

 

Fonte: Prefeitura Municipal de Marília- Secretaria Municipal de Planejamento Urbano 

 

Tabela 79: Propostas Estruturais- Projeto 2 

Projeto: Museu de Paleontologia 

Ação Criar um espaço adequado e valorizar ainda mais a importância do 

tema para a cidade. O projeto de um novo Museu está protocolado no 

SICONV (Sistema de Convênios do Governo Federal), sob número 

31451/2017. 

Objetivos Através da melhoria do espaço (banheiros, estacionamento, loja de 



 

 

souvenirs, acessibilidade, área de alimentação, registro eletrônico de 

visitantes), gerar maior conforto e bem-estar ao visitante, que 

possibilitará uma experiência mais rica encantando diferentes perfis de 

público por meio do riquíssimo acervo bem como da experiência 

lúdica necessária aos mais jovens. A nova infra-estrutura também 

contará com área técnica apropriada para pesquisa e armazenamento 

dos fósseis coletados. 

Justificativa O museu hoje abriga uma contribuição científica para o mundo e a 

experiência nele deve ser aprimorada. 

Público- Alvo População local, turistas, escolas, estudantes, pesquisadores, 

historiadores. 

Estimativa de prazo  Médio prazo: até 36 meses 

Parceiros na execução Prefeitura municipal, governo estadual e federal, universidades, 

iniciativa privada, Comtur e MRC&VB. 

Resultados esperados Museu equipado, bem estruturado, rico culturalmente, acessível e auto 

suficiente. Maior fluxo de visitantes, tanto de Marília quanto de outras 

cidades. 

Fonte: Elaborado pelos autores, 2017 

 

Figura 52:Frente do Museu de Paleontologia de acordo com projeto elaborado 

 

Fonte: Prefeitura Municipal de Marília- Secretaria Municipal de Planejamento Urbano 

 



 

 

Figura 53:Planta interna do Museu de Paleontologia de acordo com projeto elaborado 

      

Fonte: Prefeitura Municipal de Marília- Secretaria Municipal de Planejamento Urbano 

 

 

        Figura 24:Imagem do Museu de Paleontologia de acordo com projeto elaborado 

        

         Fonte: Prefeitura Municipal de Marília- Secretaria Municipal de Planejamento Urbano 

 

Tabela 80:Propostas Estruturais- Projeto 3 

Projeto: Memorial da TAM 

Ação Construção de um memorial da TAM (inicialmente Táxi Aéreo 



 

 

Marília) para perpetuar o nome e a importância da companhia, 

eleita a melhor companhia de aviação regional do mundo em 

1996 pela Air Transport World. 

Já houve contato entre o secretário Cássio e o Sr. João Amaro 

(irmão do Comandante Rolim), que gostou muito da ideia e se 

disponibilizou a ceder parte do acervo do Museu “Asas da 

Aviação” em São Carlos, que fechou no final de 2015. 

Objetivos 

Difundir a relevância da cidade na história da aviação brasileira, 

preservar e perpetuar a história da TAM e de seu fundador 

Comandante Rolim Adolfo Amaro. 

Justificativa 

Valorizar a importância da cidade de Marília na aviação 

brasileira e preservar a história de empreendedorismo de seus 

fundadores. 

Público- Alvo 

População local, turistas, escolas, profissionais e apaixonados 

pelo tema aviação, pesquisadores. 

Estimativa de prazo  
Médio prazo: até 36 meses 

Parceiros na 

execução 

Prefeitura municipal, governo estadual e federal, iniciativa 

privada, Comtur e MRC&VB. 

Resultados esperados 

Tornar Marília conhecida através da história da companhia que 

iniciou na cidade e hoje foi internacionalizada, aumentar o fluxo 

de visitantes e diversificar as opções de cultura e lazer. 

Fonte: Elaborado pelos autores, 2017 

 

 

Figura 55:Memorial da TAM 



 

 

     

       Fonte: Prefeitura Municipal de Marília- Secretaria Municipal de Planejamento Urbano 

 

Tabela 81:Propostas Estruturais- Projeto 4 

Projeto: Museu Fazenda Cascata 

Ação 

Construção de um museu dentro da fazenda Cascata 

dedicado à história de Marília e à história do café. 

Objetivos 

Gerar conhecimento a respeito da história de Marília e do 

cultivo de café para moradores e visitantes bem como 

difundir a importância do papel do Bento de Abreu Sampaio 

Vidal na fundação e desenvolvimento da cidade. 

Justificativa 

Valorizar a história de Marília, bem como do seu fundador, 

além de gerar uma opção de lazer cultural. 

Público- Alvo População local, turistas, escolas, pesquisadores. 

Estimativa de prazo  Médio prazo: até 36 meses 

Parceiros na execução 

Oswaldo Passos de Andrade Filho (proprietário da fazenda), 

Prefeitura Municipal, Comtur e MRC&VB 

Resultados esperados 

Conhecimento da população acerca da história da cidade, 

diversidade de opção cultural e de lazer em Marília. 

Fonte: Elaborado pelos autores, 2017 

 



 

 

 

Tabela 8244:Propostas Estruturais- Projeto 5 

Projeto: Parque dos Itambés 

Ação Criar um parque que circunde toda a malha urbana da cidade. Conforme o 

Plano Diretor de Marília, sua expansão urbana é cercada por exuberante 

Mata Atlântica denominada, por lei, como Parque dos Itambés. Se 

considerada como parte integrante da zona urbana, teremos, em Marília, 

um dos maiores parques urbanos do país.  

Objetivos Preservar o patrimônio ambiental dentro dos princípios que regem a 

sustentabilidade; criação de pontos de interesse como trilhas, cachoeiras e 

mirantes; incentivo à população à prática esportiva e vida saudável,  

Justificativa Necessidade de fiscalização e controle das invasões. 

Considerado como uma barreira, a mata atlântica que circunda a malha 

urbana de Marília, além de ser um patrimônio natural, é dotada de 

significativo potencial turístico. A flora e fauna presentes, somados às 

belezas naturais dos paredões e paisagens, tudo muito próximo ao 

cotidiano urbano, são motivos que sustentam a criação do Parque. 

Público- Alvo População local, turistas, proprietários de terras 

Estimativa de prazo  Longo Prazo: a partir de 36 meses 

Parceiros na 

execução 

Prefeitura municipal, governo estadual e federal, iniciativa privada, 

universidades, Comtur e MRC&VB. 

Resultados 

esperados 

Melhor utilização do espaço verde, controle das invasões, preservação da 

área de forma sustentável, incentivo à pratica esportiva, espaço de lazer 

para a população e visitantes, atração turística e a oficialização de um dos 

maiores parques urbanos do país. 

 

Fonte: Elaborado pelos autores, 2017 

 

 

 

 

 



 

 

 

Figura 56:A malha urbana coroada pelo Parque dos Itambés 

 

    Fonte: EMDURB 

 

Figura 57:Vista dos itambés de Marília 

 

Fonte: página pessoal do Roberto Melges 

 

 

Tabela 83: Propostas Estruturais- Projeto 6 



 

 

Projeto: Parque do Bosque Perdido 

Ação Criação de um parque público com vasta área verde. O local oferece 

uma deslumbrante vista para o vale do Córrego Barbosa, num trecho 

que antigamente era chamado de Bosque Perdido, nome que nos 

remete, de certa forma, às muitas evidências paleontológicas 

descobertas regularmente em nossa região. 

Objetivos Preservação ambiental, melhorar a segurança do local e seu entorno, 

incentivo a práticas esportivas e vida saudável. 

Transformar a área num sistema de parques capazes de oferecer muitos 

benefícios sociais, ambientais, esportivos, culturais e turísticos:  

Parte 1 – Parque Ecológico –A parte de mata, próxima à igreja e à 

escola, que são APPs, será transformada em um parque ecológico cujo 

acesso será estritamente para fins de proteção e educação ambiental. 

Parte 2 – Parque de Lazer – A área que fica próxima à via expressa, 

que foi um loteamento embargado devido às nascentes, será 

transformada em uma praça acessível e arborizada voltada ao lazer das 

famílias, inclusive crianças, idosos e pessoas com necessidades 

especiais. 

Parte 3 – Parque Temático - Ao lado sul da Praça de Lazer, seguindo a 

via Expressa, existe outro terreno, que receberá calçamento e 

arborização ornamentais para caminhadas em torno de equipamentos 

como: mirantes e quiosques para contemplação, locais de pique nique e 

descanso, quadras de areia, academia ao ar livre, pista de skate, arena 

para apresentações, esculturas de dinossauros e crocodilos pré-

históricos, cachoeira e lago artificial, entre outros. 

Justificativa Faltam espaços para convivência e para práticas de atividades físicas ao 

ar livre, que serão proporcionados com a criação do Parque. 

Proporcionar à cidade uma alternativa de lazer que reúna local e 

contemplação da natureza. 

Público- Alvo População local, turistas, praticantes de esporte, escolas. 



 

 

Estimativa de prazo  Longo Prazo: A partir de 36 meses. 

Parceiros na execução Prefeitura municipal, governo estadual e federal, iniciativa privada, 

universidades, Comtur e MRC&VB. 

Resultados esperados Tornar-se uma opção de lazer para as famílias marilienses e um espaço 

de convivência, esportes, manifestações culturais, educação e proteção 

ambientais e ainda uma atração turística.  

Melhorar a qualidade de vida dos moradores. 

Fonte: Elaborado pelos autores, 2017 

 

 

Figura 58 :Vista do local e do mirante do Projeto “Parque do Bosque Perdido” 

 

Fonte: EMDURB 

 

 

 

Figura 59:Vista do local do Projeto “Parque do Bosque Perdido”, dividido em três Parques: Parque 

Ecológico, Parque de Lazer e Parque Temático 



 

 

 

Fonte: ONG Origem 

 

Tabela 84: Propostas Estruturais- Projeto 7 

Projeto: Parque  Cascata 

Ação 

 Construir um Parque em volta à represa Cascata que contemple os 

recursos naturais do entorno e se torne mais uma opção de lazer 

para os visitantes e munícipes, contribuindo com a melhoria da 

qualidade de vida. 

Objetivos 

Valorizar e explorar de forma sustentável as belezas naturais 

existentes em Marília; propiciar um ambiente de lazer, recreação e 

contato com a natureza; proteção ambiental. 

Justificativa 

O local tem fácil acesso e linda paisagem; possui quatro 

construções pequenas que podem ser convertidas em duchas, 

quiosques ou posto de apoio; possui redes de água, luz e esgoto; 

possui outra grande estrutura de concreto nos fundos que pode ser 

convertida em mirante e lanchonete. O ambiente é totalmente 

favorável à implementação do Parque. 

 

 

Público- Alvo População local, turistas, praticantes de esporte, escolas. 

Estimativa de prazo  Médio prazo: até 36 meses. 

Parceiros na execução 

Prefeitura municipal, governo estadual e federal, iniciativa 

privada, universidades, Comtur e MRC&VB. 



 

 

Resultados esperados 

Alternativa de lazer para os moradores e turistas, aumentar a 

qualidade de vida e atrativos na cidade, proteger e valorizar os 

recursos naturais existente em Marília e potencializar a atividade 

turística. 

    Fonte: Elaborado pelos autores, 2017 

 

                                                        Figura 60: Projeto Parque 

Cascata

 

 Fonte: Secretaria Municipal de Planejamento Urbano 

 

 

 

 

 

 

Figura 61: Projeto urbanístico do Parque Cascata 



 

 

 

Fonte: ONG Origem 

 

Figura 62: Mirante e acesso para passarela que conduz até a cachoeira Três Bicas 

 

Fonte: ONG Origem 

 

 

 

Tabela 85: Propostas Estruturais- Projeto 8 



 

 

Projeto: Parque Linear da Ferrovia 

Ação 

 Criar um parque linear ao lado da ferrovia, que corta toda a cidade;  

atualmente não é utilizada, podendo ser transformada numa linha de 

VLT. 

Objetivos 

Ligar os distritos de Lácio a Padre Nóbrega, em um grande projeto de 

mobilidade urbana, com ciclofaixa em toda sua extensão e urbanismo do 

local. 

Justificativa 

O desenvolvimento ocorreu através da ferrovia. Consequentemente a 

expansão da cidade foi no entorno da mesma, fazendo com que, 

atualmente, mesmo desativada, mantenha os trilhos e domínios (que 

estão sem utilização). Deve ser revitalizada alterando a paisagem urbana 

e contribuindo com a qualidade de vida do munícipe. 

Público- Alvo Munícipes, turistas, praticantes de esporte 

Estimativa de prazo  Médio prazo: até 36 meses 

Parceiros na execução 

Prefeitura municipal, governo estadual e federal, iniciativa privada, 

Comtur e MRC&VB. 

Resultados esperados 

Alternativa de lazer aos munícipes e turistas, com fácil locomoção que 

proporcione e potencialize a atividade turística. 

Fonte: Elaborado pelos autores, 2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Figura 63: Projeto Parque Linear- ao lado da ferrovia que corta a cidade 

 

Fonte: ONG Origem 

                                                                   Figura 64: Projeto Parque 

Linear

 

Fonte: Secretaria Municipal de Planejamento Urbano 

 

 



 

 

                                                  Figura 65: Projeto Parque 

Linear

       

Fonte: Secretaria Municipal de Planejamento Urbano 

 

Tabela 86: Propostas Estruturais- Projeto 9 

Projeto: Ampliação Aeroporto 

Ação 

 Reforma do aeroporto de Marília: já existem estudos avançados para a 

reforma do aeroporto local, através do DAESP, que contempla 

estacionamento para 260 automóveis, pátio de 36 mil m² (06 aeronaves) e 

terminal de embarque (TPS) de 3.500m². A ampliação da pista de 

taxeamento já foi feita. 

Objetivos Melhorar infraestrutura, conforto e competitividade do aeroporto. 

Justificativa Aeroporto pequeno, desatualizado. 

Público- Alvo População local, visitantes, profissionais do aeroporto. 

Estimativa de prazo  Longo prazo: a partir de 36 meses. 

Parceiros na execução Prefeitura municipal, governo estadual e federal, iniciativa privada, 



 

 

Comtur e MRC&VB. 

Resultados esperados Ampliar e modernizar o aeroporto tornando-o competitivo. 

Fonte: Elaborado pelos autores, 2017 

 

Tabela 87: Propostas Estruturais- Projeto 10 

Projeto: Instalação de totens para sinalização turística- P.I.T. 

Ação 

Instalação de 16 (dezesseis) totens de informações turísticas em 

pontos estratégicos da cidade, de grande fluxo de visitantes: 02 

(dois) no Terminal Rodoviário Interestadual “Comendador José 

Brambilla”, 02 (dois) no Aeroporto Estadual de Marília “Frank 

Miloye Milenkovich”,  02 (dois) no Centro Cultural, 01 (um) na 

Biblioteca Municipal “João Mesquita Valença”, 04 (quatro) no 

Shopping Marília, 03 (três) no Shopping Esmeralda, 01 (um) no 

Ganha Tempo e 01 (um) no Poupa Tempo. 

Objetivos 

Permitir que os turistas tenham mais possibilidades de se 

informarem de forma precisa e, dessa forma, circularem pela 

cidade com maior facilidade; 

De forma interativa, os turistas poderão obter informações sobre a 

história da cidade, dados gerais (como demografia, economia, 

infraestrutura e curiosidades), roteiro de compras, restaurantes, 

hotéis, pontos turísticos, trânsito, mapas, histórico e localização 

dos monumentos, principais linhas regulares de ônibus coletivo, 

igrejas e templos religiosos, localização e telefone de órgãos 

públicos e demais serviços municipais e agenda dos eventos que 

estejam ocorrendo no Município e que ocorrerão nos dias 

subsequentes. Além disso, a pessoa poderá telefonar para alguns 

serviços, como por exemplo, táxi. 

O conteúdo será disponibilizado em português, inglês e 

espanhol e beneficiará tanto visitantes quanto moradores, que 

poderão acessar as dicas e informações, que serão continuamente 

atualizadas, com a inclusão de novos dados e formas de 

apresentação, de acordo com as mudanças e inovações. 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Mar%C3%ADlia


 

 

Justificativa 

O atendimento através dos totens, além de abranger maior 

número de pessoas, é prático e rápido sendo uma tendência atual 

onde a tecnologia se faz presente em vários serviços.  

Público- Alvo Munícipes, visitantes e todo o trade turístico. 

Estimativa de prazo  Curto prazo: até 12 meses 

Parceiros na execução 

Prefeitura municipal, governo estadual e federal, iniciativa 

privada, Comtur e MRC&VB. 

Resultados esperados 

      Aumentar o fluxo de visitantes nos pontos de atração turística, 

bem como em outros equipamentos e estabelecimentos do 

Município; 

   Aumentar a participação nos eventos realizados na cidade pois a 

informação chegará a um maior número de pessoas;. 

   Movimentar o trade turístico (hotéis, restaurantes, bares, 

agências de viagens e turismo, lojas) e todas as atividades 

comerciais ligadas direta ou indiretamente ao turismo; 

   Propiciar conteúdo, através dos relatórios, ao poder público que 

contribuam para atualizar e organizar as informações sobre o 

turismo receptivo em Marília e consequente desenvolvimento de 

ferramentas para o fomento da atividade turística. 

Fonte: Elaborado pelos autores, 2017 

 

Tabela 88: Propostas Estruturais- Projeto 11 

Projeto: Turismo Industrial 

Ação 

Desenvolver o trabalho de sensibilização nas grandes indústrias 

locais, tais como Marilan, Coca-Cola, Dori, ZDA, Nestlé para que 

abram suas portas para o turista conhecer o processo de fabricação 

dos produtos que tornaram a cidade famosa, intitulando-a 

“Marília, Capital Nacional do Alimento”. 

Objetivos 

Reforçar o título de “Marília, Capital Nacional do Alimento” 

fazendo com que os turistas conheçam as indústrias locais, 

permitindo-lhes fazer suas compras nas lojas de fábricas. 



 

 

Justificativa 

Permissão ao turista para adentrar as dependências das fábricas, 

possibilitando-os conhecer essas indústrias que são nacionalmente 

“consumidas”. 

Público- Alvo População local, turistas, escolas e universidades 

Estimativa de prazo  Curto prazo: até 12 meses 

Parceiros na execução Prefeitura Municipal, iniciativa privada, Comtur e MRC&VB 

Resultados esperados 

Incremento da cidade como pólo alimentício difundindo e 

aumentando a fidelização de turistas de todo o Brasil. 

Fonte: Elaborado pelos autores, 2017 

 

Tabela 89: Propostas Estruturais- Projeto 12 

Projeto: Praia Esmeralda 

Ação 

 A proposta é transformar a via pública (Avenida das Esmeraldas) em rua 

de lazer a partir da implantação de equipamentos apropriados e 

remanejamento do trânsito, aos domingos e feriados das 8h às 17h. 

Objetivos 

Oferta de novo espaço para a prática de atividades de esportes, lazer e 

culturais, oferecendo mais uma opção de lazer ao morador e turista de 

Marília. 

Justificativa 

Preencher uma grande lacuna em Marília que é a falta de espaço para 

atividades de lazer. 

Público- Alvo População local, turistas, praticantes de esporte. 

Estimativa de prazo  Curto Prazo: Até 12 meses 

Parceiros na execução 

Prefeitura municipal, governo estadual e federal, iniciativa privada, 

Comtur e MRC&VB. 

Resultados esperados 

Alternativa de lazer para os moradores e turistas, aumentar a qualidade de 

vida e atrativos na cidade. 

Fonte: Elaborado pelos autores, 2017 

 

Figura 66:Projeto Praia Esmeralda 



 

 

 

Fonte: EMDURB 

 

Figura 67:Projeto Praia Esmeralda 

 

          Fonte: EMDURB 

 

 

 

 

Tabela 90: Propostas Estruturais- Projeto 13 



 

 

Projeto: Passeio do centro 

Ação 
Reformular o principal eixo comercial da cidade, bem como revitalizar 

suas ruas e avenidas por meio de projetos estruturais e paisagísticos. 

Objetivos 

Aprimorar a paisagem da cidade, valorizar o patrimônio arquitetônico e 

cultural, estimular o comércio, gerar empregos, melhorar a mobilidade e 

acessibilidade tanto para o turista quanto para o morador.  

Justificativa 

Necessidade de modernização do centro comercial, uma vez que as ruas 

e calçadas são estreitas com excesso de postes e fios, comprometendo a 

circulação, segurança e conforto dos pedestres. O “calçadão híbrido” foi 

implantado na rua São Luis resultando em calçadas mais largas, porém 

desprovidas de mobiliário urbano e paisagismo adequado. 

Público- Alvo 
População local, turista, comerciante, comerciário. 

Estimativa de prazo  
Curto prazo: até 12 meses 

Parceiros na execução 

Prefeitura municipal, governo estadual e federal, iniciativa privada, 

Comtur e MRC&VB. 

Resultados esperados 

Centro revitalizado com nova paisagem urbana convidativa para o 

morador e turista; fortalecimento da economia. 

Fonte: Elaborado pelos autores, 2017 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 68: Vista da Avenida Sampaio Vidal / 

após projeto de revitalização 



 

 

Figura 69: Vista da Avenida Sampaio Vidal 

 

Fonte: EMDURB 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Figura 70: Vista da Rua 9 de Julho 

 

Fonte: EMDURB 

Figura 71: Rua 9 de julho após projeto de revitalização 

 

Fonte: EMDURB 



 

 

Tabela 91: Propostas Estruturais- Projeto 14 

Projeto: Marília a noite 

Ação 
Melhorar a paisagem noturna de Marília de modo a tornar os 

entretenimentos noturnos mais atrativos e seguros. 

Objetivos 

Melhorar a experiência dos passeios noturnos da cidade de modo a 

gerar novas atividades, estimular o comércio, proporcionar mais 

segurança e gerar mais empregos.  

Justificativa 
Geração de novos empregos, melhora na segurança e arrecadação. 

Público- Alvo 
População local e turista. 

Estimativa de prazo  
Curto prazo: até 12 meses. 

Parceiros na execução 
Prefeitura municipal, iniciativa privada, Comtur e MRC&VB. 

Resultados esperados 
Fortalecimento do comércio, maior fluxo de turistas e maior segurança. 

Fonte: Elaborado pelos autores, 2017 

       Figura 72: Pontos que fazem parte do projeto “Marília a noite” 

 

Fonte: EMDURB 



 

 

 

Tabela 92: Propostas Estruturais- Projeto 15 

Projeto: Melhorias na Rodoviária 

Ação 
 Intervenção na rodoviária municipal para gerar mais conforto térmico e 

ambiental 

Objetivos Realizar reforma na rodoviária para minimizar o frio  

Justificativa 
 

Público- Alvo População local, turistas, profissionais da rodoviária 

Estimativa de prazo  Médio prazo: até 36 meses 

Parceiros na execução Prefeitura municipal, governo estadual e federal 

Resultados esperados 
 

Fonte: Elaborado pelos autores, 2017 

 

2. PROGRAMA DE SENSIBILIZAÇÃO 

 

A necessidade de se falar a respeito da atividade turística ficou muito clara durante o 

processo de desenvolvimento deste plano. Durante a pesquisa foi percebido o estranhamento 

do público local quando se falou sobre turismo. Nas Audiências Públicas também percebemos 

que mesmo que se interessa pelo assunto, ainda enxerga de forma distorcida, ligando o tema 

única e exclusivamente a lazer. 

Outro ponto importante que as analises realizadas nos expôs é que até mesmo quem 

trabalha com o turismo, nos hotéis e restaurantes, não vislumbram os desdobramentos 

possíveis que sua atividade pode proporcionar a cidade, a seus visitantes e a população. 

Por fim, também foi apontado que os proprietários rurais e empresários em geral não 

tem conhecimento suficiente para visualizar as oportunidades que o mercado oferece e que 

podem se transformar em negócios e abrir mais uma fonte de renda. 

 

OBJETIVOS 

 Estimular a população local a valorizar a cidade; 

 Elevar a autoestima do povo de Marília; 



 

 

 Provocar o sentimento de pertencimento; 

 Incentivar o comprometimento com a preservação do patrimônio histórico, artístico, cultural 

e ambiental; 

 Melhorar a qualidade no atendimento ao turista e visitante. 

 

TABELA 93  - OBSERVATÓRIO DE TURISMO  

Projeto Observatório de Turismo 

Ação Criação de um banco de dados sobre o setor de turismo e hospitalidade 

da cidade. 

Objetivos Munir os gestores com informações estratégicas sobre o setor 

para direcionar esforços da gestão pública e atrair investimentos da 

iniciativa privada. 

Justificativa Uma cidade sem números é uma cidade sem inteligência competitiva.  

Com o acompanhamento frequente do setor e o levantamento dos 

números relacionados a demanda, oferta fica mais fácil fornecer 

informações para atrair investidores para o setor. 

Público- Alvo Gestores públicos, empresários da cidade e investidores de fora. 

Estimativa de 

prazo 

Curto prazo (até 12 meses) 

Parceiros na 

execução 

Prefeitura Municipal de Marília, Secretaria do Trabalho, Turismo e 

Desenvolvimento Econômico, SINHORES – Marília, Marília 

Convention & Visitors Bureau, Instituto Leopardo, UNIMAR.  

Resultados 

esperados 

Resultados semestrais sobre o setor de turismo e hospitalidade e uma 

publicação anual com os resultados do ano anterior. 

Fonte: Elaborada pelos autores, 2017. 

 

TABELA 94  - PROGRAMA DE SENSIBILIZAÇÃO 01 

Projeto “Turismo em minha cidade” 

Ação  Ciclo de Palestras e criação de material gráfico 

Objetivos Informar, sensibilizar e criar um olhar empreendedor e hospitaleiro na 

população da cidade preparando a cidade para as transformações 

advindas do Plano Diretor de Turismo. 

Justificativa Com o fluxo de turistas já consolidado e com as ações do Plano 

Diretor, a cidade tende a ser cada vez mais oferecida no mercado, 

porém corre-se o risco de não se desenvolver como poderia por falta 



 

 

de informação e de visão da população e do empresariado. 

Público- Alvo Linha 1 - Conteúdo voltado para os alunos do 6º ao 9º ano do ensino 

fundamental 

Linha 2 - População local, poder público, artesãos, lideranças sociais, 

formadores de opinião e agentes diversos ligados direta ou 

indiretamente ao turismo. 

Linha 3 - trade turístico 

Estimativa de prazo Médio Prazo (até 36 meses) 

Parceiros na 

execução 

Prefeitura Municipal de Marília, Secretaria do Trabalho, Turismo e 

Desenvolvimento Econômico, Secretaria da Educação, UNIMAR, 

SINHORES Marília, Marília Convention & Visitors Bureau. 

Resultados 

esperados 

Levar o olhar do turismo a aproximadamente 5 mil pessoas/ano. 

Fonte: Elaborada pelos autores, 2017. 

 

TABELA 95  - PROGRAMA DE SENSIBILIZAÇÃO 02 

Projeto “Turistando em minha cidade” 

Ação City Tours programados para as 03 linhas de palestras do 

projetos.  

Objetivos Aproximar o conteúdo ministrado em palestra e atividades da 

fase 02 do Projeto de Sensibilização à prática através da 

experimentação de campo em um roteiro estrategicamente 

projetado para o Tour. 

Justificativa  O conhecimento só se valida quando o colocamos em 

movimento. E nesse caso será literalmente “em movimento”, 

oferecendo um laboratório de campo, tanto para o público que 

passar pela sensibilização quanto para o próprio tour buscando o 

formato ideal para se tornar passeio fixo. 

Público- Alvo Alunos do 6º ao 9º ano / População local, poder público, 

artesãos, lideranças sociais, formadores de opinião e agentes 

diversos ligados direta ou indiretamente ao turismo e todo trade 

turístico 

Estimativa de prazo Médio Prazo (até 36 meses) 

Parceiros na Prefeitura Municipal de Marília, Secretaria do Trabalho, 



 

 

execução Turismo e Desenvolvimento Econômico, Secretaria da 

Educação, AMTU - Associação Mariliense de Transportes 

Urbano, UNIMAR, SINHORES Marília, Marília Convention & 

Visitors Bureau. 

Resultados 

esperados 

Levar o olhar do turismo a aproximadamente 5 mil pessoas/ano. 

Estruturar um passeio na cidade que aproxime o cidadão da 

atividade turística. 

Fonte: Elaborada pelos autores, 2017. 

 

3CRIAÇÃO DE LEGISLAÇÃO INDUTORA 

Uma cidade que pretende ter o turismo como uma atividade que fomente o seu cenário 

econômico e social precisa tomar certas atitudes para quem isso aconteça. Sabemos que boa parte das 

ações devem partir da iniciativa privada, porém cabe a gestão pública dar condições para que os 

empresários e a sociedade civil se interessem pelo tema e vislumbrem a possibilidade de trabalhar com 

a atividade, gerando emprego e opções de passeios, lazer e negócios para quem vem a cidade. 

Pensando nisso, criamos propostas para a criação de novas leis para a cidade de Marília quer 

beneficiem quem já trabalha e quem pode vir a trabalhar com a atividade. Além disso também 

apontamos outros fatores que preservem locais, divulguem a imagem do destino e dê melhores 

condições para o Poder Executivo da gestão pública local,  tenha mais condições de desenvolver o seu 

trabalho com eficácia; 

 

OBJETIVOS 

 Fomentar a  atividade através de incentivos; 

 Gerar sensação de segurança nos empreendedores/ proprietários rurais; 

 Atrair investimentos da iniciativa privada 

 Melhorar condições de trabalho da Secretaria de Turismo da cidade. 

 

TABELA 96  - LEI DE INCENTIVO 01 

Projeto: Regulamentação do FUMTUR 

Ação Criação de uma regulamentação para a antiga lei do – Fundo 

Municipal de Turismo, aprovada em 03 de maio de 2004, porém 

até hoje não regulamentado. 

Objetivos Dar força aos trabalhos desenvolvidos pelo COMTUR e pela 

Secretaria de Turismo da cidade. A arrecadação do FUMTUR será 



 

 

investida:  

No desenvolvimento e na implantação de programas e projetos 

turísticos no Município, propostos exclusivamente pelo Conselho 

Municipal de Turismo- COMTUR;  

Na aquisição de material permanente e de consumo, bem como de 

outros insumos necessários ao desenvolvimento de programas, 

projetos e serviços de turismo; 

Na promoção, apoio, participação e realização de eventos, festivais, 

concursos, cursos, oficinas e pesquisas que promovam os negócios de 

turismo no Município; 

Na construção, reforma, ampliação, aquisição e locação de imóveis 

para prestação de serviços de turismo; 

Na contratação de pessoas físicas e jurídicas para execução de 

trabalhos específicos de turismo; 

No desenvolvimento e aperfeiçoamento dos instrumentos de gestão, 

planejamento, administração e controle das ações de turismo; 

No desenvolvimento de programas de capacitação e aperfeiçoamento 

de recursos humanos na área de turismo; 

No financiamento total ou parcial de programas, trabalhos, oficinas, 

projetos e serviços de turismo desenvolvidos pela Secretaria 

Municipal de Trabalho, Turismo e Desenvolvimento Econômico; 

No fornecimento de meios, quando necessários e possíveis, para 

participantes e delegações em certames, festivais, cursos, concursos, 

feiras, seminários, conferências, congressos, exposições de âmbitos 

municipal, estadual, nacional e internacional; 

Em outros programas e atividades de interesse da política municipal 

de turismo. 

Justificativa É de suma importância a Secretaria responsável pelo Turismo e o 

COMTUR da cidade terem verba para realizarem suas tarefas por 

menor que elas sejam. Apenas com uma forte representatividade o 

setor terá condições de evoluir. 

Público- Alvo Secretaria de Trabalho, Turismo e Desenvolvimento Econômico de 

Marília e COMTUR Marília. 

Estimativa de prazo Curto Prazo (12 meses) 

Parceiros na Prefeitura Municipal de Marília e Câmara de Vereadores 



 

 

execução 

Resultados 

esperados 

Dar melhores condições de trabalhos aos órgãos de apoio ao fomento 

do Turismo trazendo maois eficácia para os serviços públicos. 

Fonte: Elaborada pelos autores, 2017. 

 

TABELA 97 - LEI DE INCENTIVO 02 

Projeto: Criação de áreas especiais de interesse turístico 

Ação Criação de lei que tombe (reserve) áreas que forem selecionadas e 

aprovadas pela Secretaria de Turismo, COMTUR e Câmara do 

Vereadores, como áreas de interesse turístico para uso futuro ou 

simples preservação de vistas, praças, parques ou áreas verdes. 

Objetivos A ação tem como intenção preservar áreas estratégicas para o 

desenvolvimento do turismo, protegendo-as da especulação 

imobiliária e da destinação para outros fins. 

Justificativa A cidade é cercada por 07 vales, todos com grandes paredões que 

limitam o desenvolvimento urbano. Esse fator tem feito com que a 

urbanização se aproxime cada vez mais dos itambés, o que coloca em 

risco a exploração dessas áreas para lazer, esportes e contemplação. 

Público- Alvo Cidade de Marília 

Estimativa de prazo Curto Prazo (12 meses) 

Parceiros na 

execução 

Prefeitura Municipal de Marília e Câmara de Vereadores 

Resultados 

esperados 

Preservação da espaços estratégicos para o desenvolvimento do 

turismo e a qualidade de vida da cidade. 

Fonte: Elaborada pelos autores, 2017. 

 

TABELA 98  - LEI DE INCENTIVO 03 

Projeto: Isenção de impostos para proprietários rurais que desejam investir em 

estrutura para o turista evitando a bitributação. 

Ação Criar lei que não gere a bitributação a empresários rurais que queiram 

passar a explorar a atividade turística. 

Objetivos Incentivar mais proprietários a abrirem suas propriedades para 

visitação, prática de esportes, trilhas, turismo rural e contemplação e 

biscar novos interessados. 



 

 

Justificativa Em Encontro Temático com proprietários rurais ficou claro a 

resistência desse público em abrir novas frentes de trabalho, investir 

em estrutura de recepção e segurança e ainda ter pagar mais impostos 

sem saber se haverá público para tanto. 

Público- Alvo Proprietários rurais e novos investidores. 

Estimativa de prazo Curto Prazo (12 meses) 

Parceiros na 

execução 

Prefeitura Municipal de Marília e Câmara de Vereadores 

Resultados 

esperados 

Novos empresários envolvidos com a atividade turística egerando 

mais empregos e oportunidades de trabalho. 

Fonte: Elaborada pelos autores, 2017. 

 

TABELA 99  - LEI DE INCENTIVO 04 

Projeto: Incentivo a captação de eventos para a cidade 

Ação Criação de lei de incentivo a captação e promoção de eventos. 

Objetivos Cessão de descontos sobre o Imposto Sobre Serviços de 

Qualquer Natureza às empresas que incentivarem eventos 

geradores de fluxos turísticos aprovados pela Secretaria de 

Turismo,  Conselho Municipal de Turismo e Câmara de 

Vereadores. Ex. Festival de Cinema; 

Justificativa Incrementar o fluxo de turistas com o fomento a chegada de 

novos eventos na cidade. 

Público- Alvo Trade Turístico e população local. 

Estimativa de prazo Curto Prazo (12 meses) 

Parceiros na 

execução 

Prefeitura Municipal de Marília e Câmara de Vereadores 

Resultados 

esperados 

Incremento de fluxo de turistas nos meios de hospedagem da 

cidade minimizando a questão da sazonalidade. 

Fonte: Elaborada pelos autores, 2017. 

 

 

 

 

 



 

 

TABELA 100  - LEI DE INCENTIVO 05 

Projeto: Licitação para serviços de bares e restaurantes nos terminais de embarque e 

desembarque com requisitos de qualidade e não só preço 

Ação Criar lei e licitação para renovação dos pontos de Bares e 

Restaurantes do Aeroporto e  Rodoviária Municipal, com critérios 

rígidos e bem estabelecidos para a manutenção da qualidade estética e 

de serviços de alimentação e bebidas. 

Objetivos Melhorar a prestação de serviços e a questão estética dos dois 

principais portões de entrada da cidade. 

Justificativa Os empreendimentos que hoje estão instalados nos terminais não 

oferecem serviços diferenciados e tem um aspecto visual muito 

antigo, simples, causando pouquíssima atratividade, para quem chega 

e para quem é munícipe. 

Público- Alvo Turistas, empresários e população local. 

Estimativa de prazo Curto Prazo (12 meses) 

Parceiros na 

execução 

Prefeitura Municipal de Marília e Câmara de Vereadores 

Resultados 

esperados 

Renovação estética e melhora na qualidade dos produtos e serviços 

prestando gerando uma impressão melhor na chegada de turistas na 

cidade. 

Fonte: Elaborada pelos autores, 2017. 

 

TABELA 101  - LEI DE INCENTIVO 06 

Projeto de Incentivo a filmagens de novelas, programas de tv, longas e curta metragens, 

documentários e peças publicitárias que usem Marília como pano de fundo; 

Ação Criação de lei de incentivo a produtores de conteúdo audiovisual.  

Objetivos Gerar produção de conteúdo que leve o nome de Marília aos grandes 

centros urbanos e a todo canto do país. Construir a imagem de Marília 

um produto turístico potencial e disseminar as belezas naturais dos 

itambés. 

Justificativa A cidade tem uma paisagem adorável, diferenciada e que beira a 

singularidade. Pode servir de cenário para a produção dos mais 

diferentes tipos de vídeos para os mais diversos meios de 

comunicação, como já aconteceu com a  gravação de alguns capítulos 

de uma novela da TV Globo. 



 

 

Público- Alvo Empresas de Comunicação, empresariado e população local. 

Estimativa de prazo Curto Prazo (12 meses) 

Parceiros na 

execução 

Prefeitura Municipal de Marília e Câmara de Vereadores 

Resultados 

esperados 

Aumentar a visibilidade e posicionar a marca Marília com um destino 

turístico. 

Fonte: Elaborada pelos autores, 2017. 

 

TABELA 102  - LEI DE INCENTIVO 07 

Convênio entre Prefeitura e Marilia e Região Convention & Visitors Bureau 

Ação Estabelecer um Convênio entre a Prefeitura e o MRC&VB com o 

intuito de promover a cidade como destino turístico 

Objetivos Potencializar estrutura já existente com expertise em divulgação de 

destinos desonerando a gestão pública de concursos e contratações, 

além de já utilizar e melhorar os materiais produzidos pelo 

MRC&VB, a participação em feiras e o know how em captação a 

eventos. 

Justificativa O MRC&VB é uma entidade sem fins lucrativos, reconhecida como 

entidade de Utilidade Pública que faz o trabalho de divulgação do 

destino com certa dificuldade financeira devido a mediana adesão do 

empresariado local. Com o aporte da Prefeitura e contrapartidas bem 

estabelecidas utiliza-se a mão de obra especializada e toda a 

comunicação já elaborada para as novas campanhas do Destino 

Marília. 

Público- Alvo A cidade, o empresariado, e todos que trabalham com turismo direta 

e indiretamente. 

Estimativa de prazo Curto Prazo (12 meses) 

Parceiros na 

execução 

Prefeitura Municipal de Marília, Câmara de Vereadores e o Marília e 

Região Convention & Visitors Bureau. 

Resultados 

esperados 

Um ganho de visibilidade e credibilidade ao produto turístico Marília. 

Fonte: Elaborada pelos autores, 2017. 

 

 

 



 

 

 

TABELA 103  - LEI DE INCENTIVO 08 

Criação de Lei Municipal de Acessibilidade 

Ação Criar lei municipal de acessibilidade, com diretrizes e critérios 

técnicos para promoção da acessibilidade das pessoas com deficiência 

ou com mobilidade reduzida , nos termo das Leis Federais nº 10.048 e 

10.098 de 2000, regulamentadas pelo Decreto Federal nº 5296 de 

2004, da Norma ABNT 9050/2015, do Plano Diretor do Município de 

Marília, em seu artigo 11, parágrafo único, item XII, Lei 

Complementar nº 480 de 9 de Outubro de 2.006 

Objetivos Possibilitar o acesso e a permanência das pessoas com deficiência ou 

mobilidade reduzida, em edificações de uso público, coletivo e 

privado. 

Justificativa A maioria das edificações públicas, coletivas e privadas, bem como o 

sistema de deslocamento urbano, não possibilitam a mobilidade, o 

acesso e a permanência de pessoas com deficiência ou mobilidade 

reduzida. 

Público- Alvo Munícipes e turistas que usufruem de bens e serviços do município de 

Marília 

Estimativa de prazo Curto prazo (12 meses) 

Parceiros na 

execução 

Prefeitura Municipal de Marília, Câmara de Vereadores e Associação 

Anjos Guerreiros - Marília/SP 

Resultados 

esperados 

Melhora na mobilidade, acesso e permanência das pessoas com 

deficiência e mobilidade reduzida, da população local e turistas 

Fonte: Elaborada pelos autores, 2017. 

 

TABELA 104 - LEI DE INCENTIVO 09 

Projeto: Designar espaço público e fortalecer/criar lei de PPP específica para construção de 

Centro de Convenções 

Ação Criar lei específica para Parceria Público Privada para atração de 

investimentos para a Construção de um Centro de Convenções. Nesta 

lei deve haver uma programação de benefícios fiscais que ajudarão na 

atração de investidores. 

Objetivos Atrair investimento estratégico capaz de movimentar toda a economia 

do turismo da cidade. Com a abertura de um Centro de Convenções 



 

 

na cidade teremos um importante indutor de fluxo turístico. 

Justificativa A cidade tem um grande parque industrial, é um polo de ensino 

superior e pós graduação, referência médica com tecnologia de ponta, 

porém não tem um espaço para eventos/feiras de médio a grande 

porte. 

Público- Alvo Investidores e empresariado local. 

Estimativa de prazo Curto Prazo (12 meses) 

Parceiros na 

execução 

Prefeitura Municipal de Marília e Câmara de Vereadores. 

Resultados 

esperados 

Atração de investimento privado para setor estratégico para 

crescimento da atividade.  

Fonte: Elaborada pelos autores, 2017. 

 

TABELA 105 - LEI DE INCENTIVO 10 

Projeto: Criar lei que direciona 10% da verba utilizada em publicidade pela Prefeitura seja para 

divulgar o “destino” Marília; 

Ação Direcionar percentual da verba anual de publicidade para divulgar o 

Destino Marília alimentando uma campanha off e online a fim de 

apresentar Marília como polo receptivo. 

Objetivos Aplicar a verba de publicidade para o turismo e não só para 

apresentar as obras e projetos do governo municipal a sua população. 

Otimizar esses gastos para aumentar o fluxo de visitantes na cidade e 

posicionar Marília como polo receptivo de turismo de lazer, cultural, 

ecoturismo e eventos e negócios. 

Justificativa Nas analises ambientais realizadas foi percebido o total 

desconhecimento das agências organizadoras de evento sobre Marília 

como sede de Eventos. Percebemos também a falta da intenção de 

prolongar a estada em Marília dos aproximadamente 40 mil passantes 

que visitam os shoppings da cidade todos os meses. Se apresentarmos 

Marília como um Destino para eles se hospedarem e passarem um 

final de semana para minimizarmos a questão da sazonalidade. 

Público- Alvo Principais capitais, macro e micro região, organizadores de eventos e 

publico em geral. 

Estimativa de prazo Curto Prazo (12 meses) 

Parceiros na Prefeitura Municipal de Marília, Câmara de Vereadores e o Marília e 



 

 

execução Região Convention & Visitors Bureau. 

Resultados 

esperados 

Aumentar a percepção de Marília como Destino Turístico e 

consequentemente aumentar o fluxo de turistas na cidade. 

Fonte: Elaborada pelos autores, 2017. 

 

 

4 ESTRATÉGIAS MERCADOLÓGICAS 

 

O consumidor moderno busca por produtos que o satisfaçam nos mais diversos prismas. Por 

mais que a motivação por leva-lo a um destino pode ser uma, ele busca a satisfação completa para que 

sua experiência seja única.  

Outra característica do viajante atual é a busca por produtos diferenciados. O mercado de 

nichos está cada vez mais em pauta. A oferta de produtos específicos se torna cada vez mais necessária 

para atingir em cheio o seu publico alvo.  

Pensando em atuar nessas duas frentes, traçamos uma estratégia de marketing que conceba 

produtos diferentes para atrair públicos diferentes e que complete a oferta de quem já vem a cidade por 

outra motivação específica, como num caso de um médico, que veio a cidade para participar de um 

congresso e resolve estender a permanência por mais um dia para aproveitar um passeio ecológico 

com esportes de aventura. 

 

 

OBJETIVOS 

 Criar estratégias que ofereçam Marília de formas diferentes para públicos diferentes e 

incrementar o fluxo turístico já existente através de duas frentes: 

 Aumentar fluxo regional 

 Fazer com que o fluxo atual prolongue suas estada; 

 

TABELA 106 – COMUNICAÇÃO 01 

Projeto  - CRIAÇÃO DE UMA MARCA 

Ação Criação de Comunicação Visual para o produto turístico Marília. 

Objetivos Inserir e fixar a marca Marília como pólo receptivo no mercado de 

Eventos e apresentar a marca Marília como pólo de lazer e 

entretenimento na região. 

Justificativa O mercado está cada dia mais profissionalizado e precisamos nos 

apresentar para os indutores de fluxo turístico. Só uma boa 



 

 

comunicação é capaz de levar a informação correta, representando os 

valores e características passando a credibilidade necessária e 

impressionando com uma estética moderna. 

Público- Alvo Operadores, Organizadores de Eventos, público da Macro e Micro 

região e população da cidade. 

Estimativa de prazo Curto Prazo (até 12 meses) 

Parceiros na 

execução 

Prefeitura Municipal de Marília, Marília e Região Convention & 

Visitors Bureau e UNIMAR 

Resultados 

esperados 

Ganho de posicionamento de mercado e aumento no fluxo de 

visitantes a médio prazo! 

Fonte: Elaborada pelos autores, 2017. 

 

 

TABELA 107 – COMUNICAÇÃO 02 

Projeto: CRIAÇÃO DE PRODUTOS 

Ação Segmentar o público e o produto. 

Objetivos Estabelecer um posicionamento de mercado e criar campanhas 

segmentadas internas e externas; 

Hospitalidade & Saúde 

Faça seu evento em Marília 

Marília Natural – eco e agroturismo 

Turismo Científico: Paleontologia 

Marília Polo Cultural 

Marília Polo Gastronômico 

Rota do Peixe 

Justificativa Apresentar as diversas facetas da cidade de forma específica para 

cada nicho de mercado; A macro região é muito carente de lazer e 

mostrando Marília nos seus diferentes aspectos pretende-se atrair um 

novo fluxo para os finais de semana. 

Público- Alvo Operadores, Organizadores de Eventos, público da Macro e Micro 

região e população da cidade. 

Estimativa de prazo Médio Prazo (até 36 meses) 

Parceiros na 

execução 

Prefeitura Municipal de Marília, Marília e Região Convention & 

Visitors Bureau e UNIMAR 

Resultados Atração de um novo fluxo e potencialização do fluxo já existente. 



 

 

esperados 

Fonte: Elaborada pelos autores, 2017. 

 

 

Isso deve vir antes...acho que antes das analises 

 19.1- Reuniões temáticas e audiências públicas 

 Durante o desenvolvimento deste Plano Diretor, foram realizados, além das reuniões 

do Comtur, alguns encontros temáticos e duas audiências públicas com o intuito de apresentar 

os trabalhos desenvolvidos, discutir ideias, ouvir opiniões, debater diretrizes e estratégias e 

obter anuência da sociedade para seguir a elaboração do Plano Diretor. 

 No dia 04 de outubro de 2017 (quarta-feira), foi realizado o encontro com os 

hoteleiros de Marília, na Casa do Turismo, às 14h30min. Contou com a presença de 10 

(dez)participantes, além do secretário municipal de Trabalho, Turismo e Desenvolvimento 

Econômico, Sr. Cássio, o presidente do Comtur, Sr. Gilberto, o presidente do Sindicato de 

hotéis e restaurantes, Sr. Sinval e a coordenadora municipal de turismo, Sra. Fernanda. Foram 

expostos os trabalhos realizados até o momento para a composição do Plano Diretor de 

Turismo, assim como explicação a respeito da lei do M.I.T.,e teve como principal objetivo 

ouvir os representantes dos meios de hospedagem de Marília. Além de algumas observações 

feitas em relação às propostas apresentadas, a discussão principal foi em relação ao aeroporto. 

Considerado um importante potencial do município, exercendo grande influência no 

desenvolvimento da cidade,a sua reforma é vista como urgente pelos empresários. Ampliação, 

melhoras na infraestrutura e conseqüente aumento de competitividade são defendidos pelos 

hoteleiros como imprescindíveis para o incremento da atividade turística e progresso de 

Marília ff ff  

 

Figura 73: Encontro com os hoteleiros, em 04/10/2017ff 

 



 

 

 

 

 

Figura 74: Encontro com os hoteleiros, em 04/10/2017 

 

 

 

 

 

Figura 75: Encontro com os hoteleiros, em 04/10/2017 
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 No dia 10 de outubro de 2017 (terça-feira), o secretário municipal do Trabalho, 

Turismo e Desenvolvimento Econômico, Sr. Cássio Luiz Pinto Junior, o presidente do 

Comtur, Sr. Gilberto Rossi Junior e a coordenadora municipal de turismo, Sra. Fernanda 

Violante estiveram na Casa da Agricultura de Marília, em reunião iniciada às 15h, com a 

presença de 12 (doze) proprietários rurais. Foi apresentada a síntese do Plano Diretor de 

Turismo produzido até o momento e o debate concentrou-se, principalmente, em torno de 

dificuldades expostas pelos proprietários com relação à exploração turística de suas 

propriedades. As rigorosas leis ambientais, as péssimas condições das estradas vicinais e o 

excesso de tributos foram alguns dos pontos abordados. Disseram, também, que o “GPS” 

Rural está em fase final, projeto que consiste no mapeamento via satélite de todas as 

propriedades rurais, o que consideram um avanço e acreditam que favorecerá muitas ações. 

Desse encontro obtivemos algumas sugestões, solicitações e esclarecimentos que 

contribuíram para o desenvolvimento deste trabalho. 

Figura 76: Encontro com os proprietários rurais em 10/10/2017 



 

 

 

 No dia 06 de julho de 2017 (quinta-feira) foi realizada a 1ª Audiência Pública sobre o 

Plano Diretor de Turismo de Marília, na sala Nassib Cury da Câmara Municipal. Considerada 

como um importante instrumento de diálogo, foi feito o convite a toda sociedade através de 

chamamento público e contou com 16 (dezesseis) participantes. Além do prefeito Sr. Daniel 

Alonso e outras autoridades, tivemos a presença do Sr. Jarbas Favoretto. Sr. Gilberto, 

presidente do Comtur, iniciou os trabalhos e apresentou a estrutura do Plano Diretor de 

Turismo e suas etapas; Sra. Fernanda, coordenadora municipal de Turismo, mostrou, 

resumidamente, o inventário da cidade; e Sr. Laerte, arquiteto urbanista, exibiu algumas 

propostas estruturais e de mobilidade urbana.Sr. Jarbas Favoretto explicou a lei, sua 

importância e como é aplicada, além de outras considerações e muitos esclarecimentos. 

Figura 77: 1ª Audiência Pública sobre o Plano Diretor de Turismo de Marília, 06/07/2017 



 

 

 

 

Figura 78: 1ª Audiência Pública sobre o Plano Diretor de Turismo de Marília, 06/07/2017 

 

 

 

 

 

Figura 79: 1ª Audiência Pública sobre o Plano Diretor de Turismo de Marília, 06/07/2017 



 

 

 

 

Figura 80: 1ª Audiência Pública sobre o Plano Diretor de Turismo de Marília, 06/07/2017 

 

 No dia 07 de dezembro (quinta-feira) foi realizada a 2ª Audiência Pública sobre o 

Plano Diretor de Turismo de Marília, na sala Nassib Cury da Câmara Municipal. Como rege a 

lei, o convite foi feito a todos através de publicação no diário oficial de Marília com, no 

mínimo, 15 dias de antecedência; contou com a participação de 25 (vinte e cinco) 

representantes da sociedade. Sr. Cássio, secretário municipal do Trabalho, Turismo e 

Desenvolvimento Econômico iniciou ressaltando a importância do Plano Diretor de Turismo 

para a cidade; Sr. Gilberto, presidente do Comtur, deu continuidade apresentando o Plano e 



 

 

sua estrutura; Sra. Fernanda comentou sobre o inventário e as pesquisas realizadas; Sr. 

Gilberto deu seguimento falando sobre o perfil do turista, a legislação indutora, planos de 

marketing e de mercado; Sr. Laerte, arquiteto urbanista da Prefeitura, discorreu sobre os 

projetos propostos. Houve bastante participação dos presentes, com destaque para o Sr. 

Ricardo Scaglion que questionou sobre políticas ambientais e outros temas;a Associação 

Anjos Guerreiros que colaborou com o tema “acessibilidade”; o padre do Santuário São Judas 

Tadeu, Sr. Adenilson, que reforçou sobre o turismo religioso e algumas ações realizadas pelo 

Santuário que geraram grande número de pessoas, inclusive de outras cidades. 

 Considerando o avanço democrático que as audiências públicas representam, bem 

como o indispensável envolvimento da comunidade na construção do Plano Diretor, 

concluímos que esses encontros foram extremamente relevantes e abrangentes, 

proporcionando a manifestação da sociedade e conseqüente enriquecimento do conteúdo deste 

trabalho. 

 As atas das duas audiências públicas, assim como as listas de presença estão nos 

anexos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 81: 2ª Audiência Pública sobre o Plano Diretor de Turismo de Marília, 07/12/2017 



 

 

 

 

Figura 82: 2ª Audiência Pública sobre o Plano Diretor de Turismo de Marília, 07/12/2017 

 

 

 

 

      Figura 83: 2ª Audiência Pública sobre o Plano Diretor de Turismo de Marília, 07/12/2017 



 

 

 

  

 Também não podemos deixar de mencionar que, além dos encontros citados acima, 

muitos outros foram realizados entre o grupo de trabalho para a elaboração do Plano Diretor 

de Turismo de Marília. E, ainda, reforçando o que já foi citado, as reuniões mensais do 

Comtur foram indispensáveis para a construção e conclusão deste Plano. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Figura 84: Reunião do Comtur, 05/10/2017 

 

 

Figura 85: Reunião do Comtur, 20/07/2017 

         

 

 

 

 



 

 

Figura 86: Reunião do Comtur, 09/11/2017 

 

Figura 87: Reunião do Comtur, 09/11/2017 

 

 


