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CONCLUSÃO

APRESENTAÇÃO

O turismo brasileiro oferece diversas opções de destinos religiosos. De
acordo

com

o

levantamento

realizado

pelo

Ministério

do

Turismo,

existem 96 atrações religiosas distribuídas em 344 municípios do Brasil. Os
dados preliminares do Departamento de Estudos e Pesquisas do Ministério
do Turismo, de 2014, apontam que cerca de 17,7 milhões de brasileiros viajaram
pelo país, motivados pela fé. A Prefeitura Municipal de Alto Alegre, por
intermédio do Departamento de Turismo, vem promovendo o desenvolvimento
turístico da cidade, a partir da expansão das festas religiosas católicas e criação de
um roteiro peregrino.
As festas realizadas pela Igreja foram os primeiros eventos sociais no
período do Brasil Colônia, agregando pessoas de classes sociais distintas,
mesclando as diferentes culturas e etnias. Atualmente, no Brasil, as festas católicas
deslocam uma grande quantidade de pessoas no período dos seus
Acontecimentos. Em Alto Alegre, além de atrativos turísticos, as celebrações
religiosas são também patrimônio imaterial e estão inseridas dentro da cultura “do
festejar” do município. O catolicismo assume o papel de agente cultural pelas
manifestações de valores antigos, de intervenção na sociedade atual e de
preservação no que diz respeito ao futuro dos indivíduos e das sociedades.
A rota peregrina, traçada pelos dirigentes da Paróquia São João Batista de
Alto Alegre, é baseada no trajeto utilizado pelo MONSENHOR CLARO
MONTEIRO DO AMARAL, popularmente conhecido como PADRE CLARO,
personagem histórico e importante religioso do Estado de São Paulo, que morreu
durante uma peregrinação nas terras pertencentes a Alto Alegre.
O “Caminho do Padre Claro” nasceu em 2014, baseado em rotas famosas
como PASSO DOS JESUITAS (ANCHIETA), ROTA FRANCISCANA (FREI
GALVÃO), A ROTA DOS BANDEIRANTES (FERNÃO DIAS), ROTA DA
LUZ (DUTRA) e principalmente, CAMINHOS DE SAN THIAGO DE
COMPOSTELA. Atualmente, a rota é realizada sem contratação de guia ou
agência de viagem e por enquanto não possui passaportes nem carimbos oficiais,

porém, o peregrino pode contar com uma infra-estrutura hospitaleira para melhor
atende-lo. Durante o trajeto, é possível apreciar belíssimas paisagens, passando por
pontes, plantações, rios e cachoeiras.
Tanto a rota peregrina quanto as comemorações enquadradas na tradição
cristã, deslocam pessoas de toda região, fazendo com que, tornem-se encaixadas
dentro do sub-segmento do Turismo Cultural-Religioso e também do Ecoturismo,
abrindo possibilidades de criar no município novos santuários e espaços,
considerados próprios para a prática dessas atividades e equipamentos de
hospedagem e alimentação, para melhor receber os visitantes.
Com a finalidade de concorrer e conquistar a vaga de Município de Interesse
Turístico, apresentamos aqui, o Inventário dos Atrativos do Município de Alto
Alegre, pré-requisito necessário para o desenvolvimento do Plano Diretor do
Turismo. Trata-se de um levantamento com identificação dos atrativos turísticos,
serviços, equipamentos e infraestrutura de apoios disponíveis que possibilitará a
definição de prioridades para os recursos disponíveis e o incentivo ao turismo
sustentável que o Governo Estadual pode disponibilizar a Alto Alegre.

ERIKA DOMINGUES CALDEIRA - TURISMÓLOGA

1 - Caracterização Geral
1.1 Delimitação da Área

Área de unidade territorial (km²):319,035 km²

1.2 Localização

Alto Alegre localiza-se na Mesorregião de Araçatuba e Microrregião de
Birigui, no Estado de São Paulo.

Latitude: 21º34' sul

Longitude: 50º09' oeste

Altitude: 473 metros.

Por estar dentro da Mesorregião de Araçatuba, faz-se importante saber que,
dentro do agrupamento de seus municípios limítrofes, pode contar com a
organização, o planejamento e a execução de funções públicas de interesse em
comum.
Localização de Alto Alegre no Estado de SP

1.3 Municípios Limítrofes

NORTE: Penápolis
SUL: Luiziânia
LESTE: Promissão e Getulínia
OESTE: Braúna

1.4 Distância dos municípios vizinhos:

Luiziânia ..................................................................................................... 18,6km
Penápolis ....................................................................................................... 21km
Glicério...................................................................................................... 23,3km
Queiroz ...................................................................................................... 24,6km
Avanhandava ............................................................................................. 26,7km
Coroados .................................................................................................... 28,5km
Clementina .................................................................................................. 29,2km
Promissão ................................................................................................... 32,7km
Getulina ........................................................................................................ 34km
Santópolis do Aguapeí ............................................................................... 35,3km
Bilac ............................................................................................................ 37,4km
Birigui ........................................................................................................ 37,9km
Arco-Íris ..................................................................................................... 38,4km
Guaiçara .................................................................................................... 38,6km
Gabriel Monteiro..................................................................................... 40,9km
Barbosa ...................................................................................................... 42,4km
Piacatu ....................................................................................................... 44,6km
Lins ............................................................................................................ 45,1km
Guaimbê ..................................................................................................... 45,5km
Brejo Alegre .............................................................................................. 47,1km
Araçatuba ................................................................................................... 49,8km

Distância da capital.................................................................................. 425km

1.5 Distritos
 Jatobá
 São Martim D´Oeste

1.6 Distâncias dos Distritos

Jatobá............................ 10km
São Martim D´Oeste ......17km

1.7 Bairros
 Santana


Coroados



Matão



Serrinha



São Roque



Paraguai



Capitão Honório



Esperancin



Cigarra



Padre Claro



Dois Bracinhos



Barra Bonita

1.8 População

População estimada: 4.164 habitantes
Densidade demográfica: 12,9 (hab./km2)
Gentílico: alto-alegrense

Fonte: IBGE

2. História
A ORIGEM
O município de Alto Alegre surgiu devido ao fato de que em 1929,
moradores do Bairro do Paraguai, cultivavam terras na região do atual Bairro
Esperancin e Bairro da Cigarra, situados ao extremo sul do município transitando
por meio de precárias estradas existentes, em meio ao imenso matagal, onde
existiam muitas árvores do tipo Faveiro. Em 1930, um comerciante denominado
de José Caparroz Peres, resolveu instalar um estabelecimento comercial de secos
e molhados, local de encontro das pessoas que faziam esse trajeto. Era proprietário
das terras o Sr. Manoel Gomes da Pena, o qual doou parte de suas terras para José
Caparroz. Este, de posse das terras, ergueu um casebre e começou a exploração
comercial, onde atualmente se encontra o imóvel de nº. 112 da Av. Dr. Acir Alves
Leite.

FUNDAÇÃO DO POVOADO
Devido ao sucesso alcançado, outros comerciantes se interessaram pelo
local, surgindo então um aglomerado de casas residenciais e comerciais, recebendo

o nome de FAVEIRAL, devido a grande quantidade de faveiros existentes na
região. Com a formação deste povoado, Manoel Gomes da Pena quis ver o
progresso e começou a luta pela implantação de uma nova cidade no local.

CRIAÇÃO DO DISTRITO
Em 1934, o Patrimônio FAVEIRAL foi elevado a Distrito de Paz, de acordo
com o Decreto-Lei nº. 6.713, de 29 de Setembro de 1934, passando a chamar-se
ALTO ALEGRE. Este nome surgiu devido à grande hospitalidade oferecida pelos
seus moradores, e a elevada altitude de que desfruta a cidade, constituindo-se em
uma

das

mais

altas

cidades

da

região

noroeste

do

Estado.

CRIAÇÃO E EMANCIPAÇÃO DO MUNICÍPIO
Em 30 de Dezembro de 1953, o Distrito de Alto Alegre passou a contar com
autonomia através da Lei Estadual nº 2.465, que o elevou à categoria de Município,
desmembrando-se do município de Penápolis. Sua instalação verificou se em 01
de janeiro de 1955. Com o desenvolvimento da região, Alto Alegre possui
atualmente três aglomerados urbanos: a sede Alto Alegre e dois Distritos: Jatobá e
São Martinho D’Oeste, sendo o primeiro distrito distante 10 km, e o segundo 17
km. Além desses dois distritos, o município conta com vários bairros, destacandose entre eles, o bairro Santana, Coroados, Matão, Serrinha, São Roque, Paraguai,
Capitão Honório, Esperancin, Cigarra, Padre Claro, Dois Bracinhos e Barra
Bonita. A data da fundação do município é comemorada a 24 de junho, data em
que se comemora também, o Santo Padroeiro do município, São João Batista.

REGISTROS DO HISTORIADOR – LINHA DO TEMPO
O primeiro prefeito foi o médico Dr. Acyr Alves Leite (nome da principal
Avenida). Com a abertura do Centro de Saúde, ele renunciou para trabalhar em sua
área, assumindo o vice-prefeito Lauro Cervigne.
O prefeito seguinte foi Sebastião Silva, seguido de Justino Cervigne. O
prefeito Nelson Jesus Ferlim assumiu o cargo pela primeira vez em 1967.
Licenciou-se por 30 dias, assumindo José Martins Garcia. Foi sucedido por José
Borges e foi novamente eleito depois deste, ficando no cargo de 1973 a 1976,
sendo substituído por Wandyr Merlo, que lhe devolveu o cargo nas eleições
municipais de 1982.
Em 1989 foi eleito o advogado e professor Sussumi Ivama, passando na
eleição seguinte o cargo para o então seu vice-prefeito, o médico Dr. José Maria
Trisóglio (1993/1996). Sucedeu-o, com mandato para o período 1997/2000
Adhemar Martins Flores (filho de José Martins Garcia). Em 2001, José Maria
Trisóglio foi eleito para cumprir seu segundo mandato, sendo que em março de
2004 foi substituído pela vice-prefeita e sua irmã, a Cirurgiã Dentista Maria das
Graças Trisóglio Bis, que foi reeleita para o mandato 2005/2008. Licenciou-se por
três vezes (19/08/2005 a 17/09/2005, 04/01/2008 a 18/01/2008 e 11/04/2008 a
09/07/2008), sendo substituído pelo vice-prefeito Ilson Peres Thomé, que foi eleito
para o mandato 2009/2012.
2.1FIGURA IMPORTANTE:

2.1.2MONSENHOR CLARO MONTEIRO DO AMARAL:

No início do século, Monselhor Claro
Monteiro do Amaral, numa tentativa de
contatar e catequizar os índios caingangues,
morreu flechado às margens do Rio Aguapeí
(apelidado de Rio Feio), em, Alto Alegre, no dia
9 de maio de 1901. Conhecido como “Mártir da
Noroeste”, o ilustre Padre Claro, como era
conhecido, foi figura importante na recuperação do Seminário Episcopal de São
Paulo a partir de 1890. Foi o PRIMEIRO VIGÁRIO DO SANTUÁRIO DE
APARECIDA.
Começou sua missão em Bauru,
ponto

de

partida

do

seuprojeto

catequético e seguiu até as Dioceses de
Lins e Araçatuba, até ser morto pelos
índios no território que hoje é Alto
Alegre.
No município existe um córrego e um bairro que leva o nome “Padre Claro”.
Algumas cidades da região também levantaram tributo ao mártir colocando seu
nome em ruas e avenidas. O túmulo do padre é um dos principais pontos turísticos
do município e está demarcado com lápide e cruzeiro às margens do Rio Aguapeí.

É muito visitado pelos peregrinos, que costumam fazer do túmulo do padre o
objetivo final de sua peregrinação.

2.2 SOBRE OS ÍNDIOS CAINGANGUES:

A

cultura

caingangues

dos
teve

índios
seu

desenvolvimento à sombra dos
pinheirais (Araucaria brasiliensis).
Há pelo menos dois séculos, sua
extensão territorial compreende a
zona entre o Rio Tietê (no Estado
de São Paulo) e o Rio Ijuí (nordeste do Rio Grande do Sul).
Pequenas tribos ainda podem ser encontradas na região Noroeste Paulista,
próximas a Alto Alegre e Araçatuba.

2.2.1 SOBRE O PADROEIRO:
São João Batista, também chamado de
João, o Batizador (Judéia, 2 a.C – 30 d.C) foi
um líder religioso judeu, do início do século I.
Filho do sacerdote Zacarias e Isabel
(Elizabete), prima de Maria, mãe de Jesus. Foi

considerado profeta e considerado, pelos cristãos, como precursor do prometido
Messias (ou Cristo).
Batizou Jesus Cristo, bem como muitos outros e induziu o batismo de
gentios nos rituais de conversão.

3. Administração Geral

Desde os primórdios, Alto Alegre sobressai-se pelo arrojo de seus
moradores e administradores.
Para a construção de um dos núcleos que mais se destaca na região pela
busca de melhor qualidade de vida, o município contou com a seguinte galeria de
administradores:

3.1 Galeria dos Prefeitos de Alto Alegre

DR. ACIR ALVES LEITE

01/01/1955 à 15/03/1957

LAURO CERVIGNE

16/03/1957 à 31/12/1958

DR. SEBASTIÃO SILVA

01/01/1959 à 31/12/1962

JUSTINO CERVIGNE

01/01/1963 à 31/12/1966

NELSON JESUS FERLIM

01/01/1967 à 31/01/1970

JOSÉ MARTINS GARCIA

08/11/1969 à 07/12/1969

JOSÉ BORGES

01/02/1970 à 30/01/1973

NELSON JESUS FERLIM

31/01/1973 à 01/02/1977

WANDIR MERLO

01/02/1977 à 31/01/1983

NELSON JESUS FERLIM

01/02/1983 à 31/12/1988

SUSSUMI IVAMA

01/01/1989 à 31/12/1992

JOSÉ MARIA TRISÓGLIO

01/01/1993 à 31/12/1996

ADHEMAR MARTINS FLORES

01/01/1997 à 31/12/2000

JOSÉ MARIA TRISÓGLIO

01/01/2001 à 18/03/2004

MARIA DAS GRAÇAS TRISÓGLIO BIS

18/03/2004 à 31/12/2004

MARIA DAS GRAÇAS TRISÓGLIO BIS

01/01/2005 à 31/12/2008

ILSON PERES THOMÉ

19/08/2005 à 17/09/2005

ILSON PERES THOMÉ

04/01/2008 à 18/01/2008

ILSON PERES THOMÉ

11/04/2008 à 09/07/2008

WELINGTON TOMÉ VARGAS

24/03/2010 à 22/05/2010

ILSON PERES THOMÉ

01/01/2009 à 31/12/2012

HELENA BERTO TOMAZINI SORROCHE

01/01/2012 à 31/12/2016

HELENA BERTO TOMAZINI SORROCHE

01/01/2017 à 31/12/2020

OBS.: O Dr. ACIR ALVES LEITE foi o primeiro Prefeito de Alto Alegre.

3.2 Organização Política:

3.2.1 Poder Executivo

Prefeita: HELENA BERTO TOMAZINI SORROCHE

Vice-Prefeito: NELSON JESUS FERLIM

3.2.2 Endereço da Prefeitura

Prefeitura Municipal de Alto Alegre - SP
Praça Manoel Gomes da Pena, nº 42
Centro
CEP: 16310-000
Telefone: (18) 3657-9000
CNPJ: 4.440.121/0001-20
Site: www.altoalegre.sp.gov.br

PREFEITURA DE ALTO ALEGRE

Horário de Atendimento da Prefeitura:

Atendimento de Segundaà Sexta das 8:30 as 11:00 e das 13:00 as 16:00.

Aniversário do município: 24 de Junho

Padroeiro da cidade: São João Batista

Dia do santo padroeiro: 24/06

3.3Feriados municipais:
15/06: Corpus Christi
24/06 –Fundação do município de Alto Alegre e louvor ao padroeiro São João Batista
15/08 – Assunção de Nossa Senhora Aparecida

3.4 Poder Legislativo

GALERIA DE VEREADORES (PRESIDENTES DA CÂMARA)

3.4.1Endereço da Câmara de Vereadores
CAMARA MUNICIPAL DE ALTO ALEGRE

Avenida Andrelino Vaz de Arruda, 452
Centro
Alto Alegre – SP
CEP: 16310-000
Telefone: (18) 3657-1110
CNPJ: 01.758.764/0001-03
3.5 Poder Judiciário

Alto Alegre pertence a Comarca de Penápolis
Juiz de Direito:
MARCELO YUKIO MISAKA
PROMOTORES DE JUSTIÇA:
1º PJ Penápolis - JOSÉ FERNANDO DA CUNHA PINHEIRO
2º PJ Penápolis - FERNANDO CÉSAR BURGHETTI
3º PJ Penápolis – FLAVIA DE LIMA E MARQUES
4º PJ Penápolis - LYSANEAS SANTOS MACIEL
5º PJ Penápolis - JOÃO PAULO SERRA DANTAS
Atende as cidades de: Alto Alegre, Avanhandava, Barbosa, Glicério, Braúna e
Luiziânia e ainda os distritos de Juritis, Jatobá e São Martinho D`Oeste
3.5.1 Endereço do Fórum

FORUM DE PENÁPOLIS

Av. Eduardo de Castilho, 190
Centro
Penápolis – SP
CEP: 16300-000
CNPJ: 51.174.001/0001-93

4. Símbolos Municipais

4.1 Brasão

4.2 Bandeira do Município

5. Aspectos Econômicos
Fonte: IBGE

Dados econômicos de Alto Alegre

Valor Adicionado Bruto, a preços correntes, da Agropecuária

R$ 4 319 052

Valor Adicionado Bruto, a preços correntes, da Indústria

R$ 6 385 321

Valor Adicionado Bruto, a preços correntes, dos Serviços

R$ 25 568 746

Valor Adicionado Bruto, a preços correntes, da Administração,
saúde e educação públicas e seguridade social

R$ 10 791 450

Impostos, líquidos de subsídios, sobre produtos, a preços correntes

R$ 2 096 273

Produto Interno Bruto a preços correntes

R$ 38 369 392

Receitas e despesas:
GRÁFICOS:

Segundo dados do IBGE, a receita orçamentária atual de Alto Alegre é de
R$16.509,00, quanto as despesa R$12.735,00.

Ainda não há dados econômicos referentes ao mercado turístico. A
Agroindústria é a principal fonte econômica do município, que é um dos maiores
produtores de leite da região de Araçatuba. A produção total é de
aproximadamente 1.700 litros/dia.
Em Alto Alegre, o litro do leite é vendido por até R$1,60. Atualmente o
município possui mais de 100 criadores de gado leiteiro.

O município possui comércio de pequeno porte. Atualmente conta com: 2
restaurantes, 3 açougues, 4 associações, 3 bazares, 3 bares, 3 lojas de confecções,
2 postos de gasolina, 1 hospital, 1 clínica particular, 2 farmácias, 2 cartórios, 1
Correio e 1 agência do Banco do Brasil.

6. Emprego e renda (Indústria)
Empresas geradoras de empregos e renda:
Alto Alegre é sede da FÁBRICA DE DOCES MACHADO, onde são
fabricados artesanalmente diversos produtos de excelente qualidade e referência
no Brasil.
A fábrica está localizada na
Rodovia Raul F. Casasco - Km 11, no
Bairro Santana, fabrica 65 produtos,
tem 28 anos de existência e atua em 12
Estados brasileiros.
Também
município

a

estão

instaladas

fábrica

no

OESTE

TAMBORES, localizada na Rua Carlos
Libero Farineli, S/n e FÁBRICA DE
CARVÃO ALTO ALEGRE, que fabrica
carvão de 100% eucalipto.

A carvoaria, que distribui seus produtos
em toda região está localizada no Distrito
Serrinha, km 2, Bairro Cigarra, Sítio Nossa
Senhora Aparecida.

Os assuntos de agronegócios são
desenvolvidos junto a Secretaria Municipal
da Agricultura e Meio Ambiente, com sede na
Prefeitura Municipal. Os agricultores e
pecuaristas contam ainda com apoio do CATI

de Araçatuba (Coordenadoria de Assistência Técnica Integral) e Associação de
Produtores Rurais de Alto Alegre (APRAAL), com sede na Rua Antonio da Costa,
Centro, que inseriram o município no Projeto Rural Sustentável – Microbacias II,
o qual beneficia a comunidade local com desenvolvimento de planos de melhorias
e sustentabilidade rural. Graças ao projeto, cada produtor possui seu tanque de
resfriamento de leite e vende seus produtos ao laticínio da cidade vizinha
(Clementina - SP).

7. CONVÊNIOS

Alto Alegre já recebeu diversas transferências de recursos financeiros
Estaduais e Federais através do Sistema de Convênios, que beneficiaram o
município e com manutenções, construções e reformas.

8. TURISMO

O município desenvolve o Turismo Religioso e Ecoturismo através de
atividades realizadas pela Prefeitura, em parceria com a Paróquia São João Batista,
como a festa do padroeiro, quermesses, retiros espirituais, exposições, missas,
terços, almoços, leilões, caminhadas, passeios ciclísticos entre outros.
A paróquia possui calendário de eventos religiosos que são distribuídos na
região mensalmente, a fim de atrair devotos, visitantes e peregrinos ao município,
além de serem divulgados na rádio local e jornal regional.
Durante a realização dos eventos religiosos, os moradores têm a oportunidade
de venderem seus produtos (geralmente alimentos, bebidas, artesanatos e
especiarias) em feiras e barracas, gerando renda extra as famílias alto-alegrenses.
A visão inovadora dos párocos e dirigentes municipais que atuam em Alto Alegre,
leva os devotos de São João Batista e simpatizantes, de toda região, a participarem
das caminhadas, passeios ciclísticos, passeios de caiaque e trilhas pelas cachoeiras,
praticando assim o Ecoturismo no município, abrindo as portas para o
desenvolvimento desta atividade de maneira sustentável em Alto Alegre.
Esses eventos são realizados em toda a extensão local, desde a região central
da cidade até os distritos e bairros rurais. Cada comunidade possui uma igreja e
um barracão de festas, ponto de encontro dos peregrinos, onde são realizados os
festejos e eventos religiosos.

8.1 ANEXOS

POSTER DA FESTA DO PADROEIRO

AGENDA PAROQUIAL

PUBLICIDADE: “CAMINHADA DA FÉ”

8.2 TURISMO RELIGIOSO EM ALTO ALEGRE

A cada ano, o número de visitantes impulsionados a viverem a
peregrinação, conhecer os pontos turísticos e celebrações religiosas de Alto Alegre
aumenta. Além de ser um atrativo turístico, os festejos são PATRIMÔNIOS

IMATERIAIS do município e atraem grande número de pessoas à cidade, graças
a organização e planejamento da Paróquia local e Prefeitura.

PARÓQUIA SÃO JOÃO BATISTA

Localizada na Avenida Dr. Acir Alves Leite, 170, no Centro de Alto Alegre,
a PARÓQUIA SÃO JOÃO BATISTA, que pertence a Diocese de Lins-SP, é a
grande responsável pelo calendário de eventos religiosos do município. A igreja
se organiza durante todo o ano para celebrar o Dia do Padroeiro São João Batista
(24 de junho). Na data e nos dias próximos a ela, são realizadas, missas, procissões,
novenas, leilões de gado, queima de fogos, almoços, quermesse e shows gratuitos.
Há mais 7 (sete) igrejas interligadas à paróquia, distribuídas entre os bairros rurais
e distritos. As principais, que fazem parte do circuito do
Turismo Religioso são:

IGREJA DE SANTO ANTONIO
(Localizada no Bairro Rural de Santana)

IGREJA DO DISTRITO DE SÃO
MARTINHO D´OESTE

IGREJA DO DISTRITO DE JATOBÁ

Todos os eventos religiosos estão no calendário religioso, distribuídos pela
paróquia São João Batista.

As quermesses, leilões de gado, almoços, exposições e festas juninas
acontecem sempre, após as celebrações das missas, nos barracões da igreja,
também pontos de encontro dos peregrinos e ciclistas, pagadores de promessas ou
aventureiros que visitam o município de Alto Alegre.

CAMINHADA DA FÉ
(REALIZADA TODOS OS ANOS NO ÚLTIMO DOMINGO DO MÊS DE JULHO)
É o evento que deu início às peregrinações em Alto Alegre.
Em sua terceira edição, já atraiu muitos devotos e simpatizantes a
caminharem da Paróquia São João
Batista (centro da cidade) até a igreja do
Distrito de Jatobá, num trajeto de 6km.
Chegando

ao

destino,

o

caminhante encontra, no barracão da
igreja, água, sucos e petiscos para
recompor suas energias. No local há
banheiros (masculinos e femininos) e
estrutura suficiente para atender até 500
pessoas. Após um pequeno descanso, é
celebrada missa em agradecimento ao
santo padroeiro. Depois da celebração,

os participantes podem se servir de delicioso almoço oferecido pela paróquia,
regado à música e queima de fogos.

Quem participa?
Devotos,

esportistas

e

simpatizantes da fé.
Alguns romeiros, acostumados
com longas caminhadas e pedaladas,
saem

das

cidades

vizinhas

como

Penápolis, Luiziânia, Promissão, Getulínia, Braúna, Glicério, Araçatuba entre
outras, e realizam um trajeto alternativo, com percurso de até 80 km (ou mais) até
o município.
Em nome da fé ou amor ao
esporte, esses peregrinos influenciam
outros a realizarem o caminho religioso,
não somente na data das festividades,
como também em dias alternativos ou
comuns, a fim de saírem da rotina, para um encontro pessoal de paz interior na
paisagem calma e tranquila de Alto Alegre.

CAMINHO DO PADRE CLARO
Inspirado no milenar Caminho de Santiago de Compostela (Espanha) e
Caminho da Fé (Aparecida – SP) foi
criado (e encontra-se em processo de
desenvolvimento
peregrinação

até

MONSENHOR

estrutural)
o

túmulo

para
do

CLARO

MONTEIRO DO AMARAL. A ideia
ocorreu durante A CAMINHADA DA FÉ. A prefeita
da cidade observou que grande parte dos caminhantes
e ciclistas que se juntava ao grupo no decorrer da
caminhada, eram pessoas de fora, que haviam saído
de suas cidades há quilômetros de distância para a
peregrinação de fé. Imbuída no propósito de oferecer
um “algo a mais” para esses peregrinos, a prefeita
lembrou então dos caminhantes de Santiago de
Compostela e decidiu criar algo semelhante em Alto
Alegre, para melhor receber essas pessoas.
Convocou uma reunião na Prefeitura, convidando
membros da igreja e secretários municipais, aos
quais expôs seus planos, tendo recebido pronta
acolhida dos mesmos. Assim, o Departamento de
Turismo, Cultura e Esporte de Alto Alegre,
juntamente com a Departamento de Agricultura e
Meio Ambiente, realizou mapeamento das rotas e
trilhas por onde hoje passa o CAMINHO DO
PADRE CLARO.
Com ajuda de placas de sinalização, ainda
um pouco rústicas, partindo da Paróquia de São João Batista, foi designado um
caminho rural/ecológico para se chegar até o Túmulo do Padre Claro, privilegiando

o turista peregrino com paisagens que vão de rios, pontes, nascentes, belíssimas
cachoeiras até as margens do Rio Aguapeí.
Dando continuidade a este projeto, visando agregar novas rotas dentro do
caminho, pontos de apoio com alimentação, hospedagem, comercialização de
equipamentos, proporcionando momentos de reflexão e fé, saúde física,
psicológica e integração do
homem com a natureza, a rota
tem o objetivo de se tornar
oficial e comercial.
Atualmente, o município
recebe entre 30 a 40 peregrinos
durante os finais de semana. São
aproximadamente 160 caminhantes e ciclistas por mês. No ano de 2016 foram
registrado 1.920 peregrinos que visitaram o túmulo do Padre Claro.

PONTO DE PARTIDA: Paróquia São João Batista
Endereço: Av. Dr. Acyr Alves Leite, 170
CEP: 16310-000

ROTA:
Começa da Estrada Municipal Lourenço Filho (AAG 070) até as margens do Rio
Aguapeí.
TÚMULO DO PADRE CLARO.

8.3 ECOTURISMO

O Ecoturismo, é um segmento de atividade turística que utiliza, de forma
sustentável, o patrimônio natural e cultural, incentiva sua conservação e busca a
formação de uma consciência ambientalista através da interpretação do ambiente,
promovendo o bem-estar das populações envolvidas.
Segundo dados da Organização Mundial de Turismo (OMT), o Ecoturismo
é uma atividade que proporcionalmente mais cresce no mundo, enquanto o turismo
convencional cresce 7,5% ao ano, o Ecoturismo está crescendo entre 15 a 25% por
ano.
Em Alto Alegre, a atividade se desenvolve, ainda timidamente, junto com
o Turismo Religioso. Durante as caminhadas e
peregrinações pelo “Caminho do Padre
Claro”, os romeiros podem desfrutar das belas
trilhas e paisagens dos bairros rurais e arredores
do município.
Os visitantes têm a possibilidade de
admirar fauna e flora local e se refrescar nos rios, cachoeiras, lagos e córregos
durante o trajeto. Os caminhantes e ciclistas costumam parar para meditar nesses
locais, considerados pontos de paz para descanso e contemplação divina.

Alto Alegre possui cachoeiras,
diversos córregos, lagos e açudes. É
berço da nascente do Ribeirão Lajeado,
importante rio que abastece todo o
município de Penápolis. Ponto de
encontro de grupos de estudantes e
ambientalistas.
O Rio Aguapeí, apelidado de “Rio
Feio” na região, também faz parte da paisagem local. Ele nasce no município de
Gália, seguindo ao Norte até a altura de
Lins ea Oeste, passando por Alto
Alegre e Luziânia, a partir de onde
recebe muitos afluentes até desaguar
no Rio Paraná. É um dos grandes
atrativos

para

os

amantes

do

caiaquismo, que costumam realizar
passeios de um município a outro, mesmo sem qualquer estrutura de apoio para
isto. Costumam divulgar o município através de redes sociais e vídeos, publicados
na Internet.

A Prefeitura desenvolve projetos
ambientais

contribuindo

para

a

preservação e recuperação das matas
ciliares

e

incentiva
as escolas
públicas de toda a região a visitarem os pontos eco
turísticos do município.
O Ecoturismo é um segmento turístico em que
a principal motivação do turista é a observação e
apreciação da natureza. Por este motivo, a maioria dos
ecoturistas preferem acampar, pela alta proximidade
com o Meio Ambiente.
O município ainda não possui local específico para camping, porém, há
muitos

sítios

e

ranchos

disponíveis e seguros para os
turistas montarem suas barracas.
A preferência dos visitantes é
acampar próximos as cachoeiras
e “Rio Feio”. Alguns moradores
alugam

espaço

em

suas

propriedades e até servem café
da manhã aos campistas por
preços acessíveis.

A prefeitura está desenvolvendo um projeto de Área Pública para Camping
em parceria com a comunidade local, para melhorar acomodar o ecoturista.
(TODAS AS FOTOS DESTE DOCUMENTO SÃO ORIGINÁRIAS DO

MUNICÍPIO DE ALTO ALEGRE-SP)
Alto Alegre conta com o apoio da infraestrutura hoteleira das cidades
vizinhas. Há excelentes hotéis na cidade de Penápolis (30 km de distância), muito
utilizados pelos turistas que visitam o município. Aos que preferem permanecer na
cidade, além de camping, há opções de hospedagem em sítios e ranchos,
disponíveis para aluguel.
Em Alto Alegre há restaurantes, lanchonetes e padarias tradicionais.
Potencialmente, o município ainda pode explorar o Turismo Rural e precisa
suscitar o interesse empresarial para investir na atividade e na hotelaria local.
A Prefeitura do município mantém ações de incentivo ao Turismo através
de site e propaganda. Promove também programa de incentivo aos moradores com
palestras, cursos e audiências públicas voltadas ao comércio e escolas, a fim de
preservarem e divulgarem a cidade de Alto Alegre.
Há planejamento e investimento financeiro para o Departamento Municipal
de Turismo (Cultura e Esporte), como estrutura de governança.
Como estrutura específica, o município tem banheiros e telefones públicos.
Possui bom sinal de Internet e telefones VIVO, TIM e CLARO.

8.3.1PRINCIPAIS PONTOS TURÍSTICOS:

CACHOEIRAS:

Alto Alegre possui 4 cachoeiras que são frequentadas por turistas e outras
(ainda em quantidade indefinida), localizadas em propriedades particulares, que
não estão abertas a visitação.
A Prefeitura, juntamente com o Departamento Municipal de Turismo, está
realizando levantamento de todas as cachoeiras do município que podem ser
exploradas turisticamente. Elas estão sendo catalogadas e nomeadas, conforme sua
localização, para então serem colocadas no Roteiro de Ecoturismo que está sendo

criado pela atual administração, com apoio do Conselho Municipal de Turismo
(COMTUR).
Durante o trajeto do “Caminho do Padre Claro” é possível conhecer as 4
cachoeiras citadas. Para chegar até elas, o visitante deve seguir as setas que levam
ao caminho peregrino. Qualquer dúvida, basta entrar em contato com o
Departamento Municipal de Turismo de Alto Alegre.

O DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TURISMO, CULTURA E
ESPORTE TEM SEDE NA AVENIDA: ESPEDICIONÁRIO DIOGO
GARCIA MARTINS, 308 – CENTRO

Horário de Atendimento do Departamento de Turismo:
Segunda à Sexta das 8:30 as 11:00 e das 13:00 as 16:00.

Durante os finais de semana, o turista pode pedir informações na Praça
Manoel Gomes da Pena, onde os Guias de Turismo em Treinamento* estão
disponíveis para orienta-lo.

* O município oferece Curso de Guia de Turismo para estudantes. Os guias
(ainda em treinamento) ficam disponíveis na Praça principal da cidade
“estagiando” para melhor atender os visitantes.

NASCENTE DO RIBEIRÃO LAJEADO:
O Ribeirão Lajeado nasce na divisa
dos municípios de Penápolis e Alto Alegre.
Com extensão de 38,5 km (5% Alto
Alegre, 15% Barbosa e 80% Penápolis) ele
deságua na barragem da Usina Hidrelétrica de
Avanhandava, no Rio Tietê, entre Penápolis e
Barbosa.
É

o

único

manancial

de

abastecimento urbano do município de
Penápolis.
Costuma receber vários grupos de
estudantes e ambientalistas de toda a
região, que visitam a nascente para
conhecer o trabalho do Consórcio Intermunicipal do Ribeirão Lajeado*através
de

excursões

escolas

e

organizadas

pelas

universidades,

com

autorização e acompanhamento do
Departamento Municipal de Turismo
de Alto Alegre.
Todas as visitas devem ser agendadas pelo telefone: (18) 3657-9000 ou email: turismo@altoalegre.sp.gov.brPara melhor atender os visitantes, a Nascente
do Ribeirão Lajeado conta com
CENTRO

DE

APOIO

AO

ESTUDANTE, local para realização
de

pique-niques,pequenas

exposições, palestras e aulas de educação ambiental – projeto entre prefeitura
municipal e Consórcio Intermunicipal.

A estrututa possui banheiros, cozinha e salas, que podem ser utilizadas para
educação ambiental. Algumas vezes é utilizada como meio de hospedagem para
pesquisadores.
Entrada somente com transporte autorizado.

*O Consórcio é uma entidade jurídica criada em 1991 que congrega os municípios
de Alto Alegre, Barbosa e Penápolis, com a finalidade de realizar serviços de
proteção, recuperação e preservação junto ao Ribeirão Lajeado. A criação do
Consórcio se deve, principalmente, pelo fato de nas últimas décadas do século 20,
as áreas de matas naturais da Bacia Hidrográfica do Ribeirão Lajeado serem
reduzidas em mais de 90%, cedendo lugar a agricultura, cana-de-açúcar e
pecuária.

RIO AGUAPEÍ (RIO FEIO):

O Rio Aguapeí passa por 44 cidades no Estado de São Paulo e já sediou
diversos campeonatos de canoagem e caiaque na região de Alto Alegre. É
composto por vegetação nativa de Mata
Atlântica e possui corredeiras, cascatas e
grande beleza cênica.
Nascente: Gália
Afluentes principais: Rio Tibiriça
Área da bacia: 13.196 km2
Foz: Rio Paraná
No município de Alto Alegre, é muito procurado por campistas e esportistas
para prática de caiaque. É muito visitado por peregrinos que se deslocam de seus
lugares de origem para homenagear o Mártir do Noroeste Paulista, que foi morto
e sepultado às margens do rio. Está localizado na principal rota do “Caminho do
Padre Claro”. Para chegar ao local, basta seguir as placas de sinalização.
TÚMULO DO PADRE CLARO:

O túmulo do padre é um dos principais
pontos turísticos do município e está localizado às
margens do Rio Aguapeí. O local é considerado
sagrado pelos católicos e simpatizantes.
Monselhor Claro Monteiro do Amaral, foi
confundido como ladrão pelos índios locais e
morreu flechado às margens do rio, em 9 de maio
de 1901. Conhecido como “Mártir da Noroeste”, o
ilustre Padre Claro, foi figura importante no Estado
de São Paulo, pois foi o PRIMEIRO VIGÁRIO DO SANTUÁRIO DE
APARECIDA.
O túmulo é muito visitado pelos peregrinos, que costumam fazer do local o
objetivo final de sua peregrinação.
A jornada é feita por trilhas rurais,
sinalizadas

por

placas

(ainda

precárias) a pé ou de bicicleta. Os
peregrinos executam o trajeto
motivados pela fé ou por puro espírito de aventura.
O local é provido de paz e silêncio. Ouve-se apenas o som dos pássaros e
das corredeiras do Rio Aguapeí – testemunha do crime que fez ponto turístico um
dos locais mais enigmáticos e visitados de Alto Alegre.
Para chegar ao local, basta seguir as placas.
Mais informações: DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TURISMO.
8.4 Onde comer em Alto Alegre:

 RESTAURANTE “CHEGA MAIS”

Ambiente familiar, tranqüilo e casual
Serve almoço e jantar
Endereço:Av. Dr. Acyr Alves Leite, 461
Telefone: (18) 3657-1213
Capacidade: 50 pessoas
(Serve deliciosa feijoada com lingüiça típica de Alto Alegre)

 RESTAURANTE “DELÍCIA DE FRANGO”

Endereço:CENTRO DO DISTRITO DE JATOBÁ
Capacidade: 30 pessoas
 “CASARÃO” LANCHETERIA

Serve lanches e porções
Endereço:Rua José Martins Flôres, 50
Telefone: (18) 99666-3498
Tipo DELIVERY
Horário de atendimento:
Todos os dias, das 19h00 as 23h00

9. PRATO TÍPICO DA CIDADE:
A LINGÜIÇA DE ALTO ALEGRE é famosa
pelo seu tempero em toda região. É o prato
típico do município e pode ser encontrada em
todos os açougues do município. Servida
durante os festejos da cidade, fica bem
acompanhada

com

mandioca,

farofa

e

vinagrete. No centro da cidade, é possível come-la acompanhada de feijoada,
comercializada todos os sábados nos restaurantes locais.
10. HOSPEDAGEM:

Hotel Recanto

R. Augusto Pereira de Moraes, 547
Vila Martins
Penápolis - SP, 16300-000
Telefone: (18) 3652-2801

Bigs Hotel

R. Augusto Pereira de Moraes, 131
Bairro Oeste
Penápolis –SP
CEP: 16300-000
Telefone: (18) 3652-2360

Hotel Fazenda Caminho do
Sol

Endereço: Rod. Assis Chateaubriand
Penápolis - SP, 16300-000
Telefone: (18) 3462-5542

11. Aspectos Culturais

Alto Alegre, tem expressivo artesanato, com artistasque trabalham com
tecidos, bordados, crochê e aplicações em tecido, além da oferta de doces
artesanais.As expressões culturais mais significantes se estendem nas áreas
defestas populares, como as manifestações religiosas que, têm seu lugar em
eventos programados, realizados pela Paróquia local em parceria com a prefeitura.
Os produtos artesanais são vendidos nas feiras e festas, também organizadas
pela prefeitura.
Há uma associação entre amigas costureiras que fazem vestidos para
crianças carentes do Nordeste Brasileiro. Com ajuda da população, os vestidos são
enviados a meninas pobres, que são muito bem vestidas pelas mãos das artesãs
alto-alegrenses.

11.1 Manifestações Culturais em Alto Alegre
 Folia de Reis
 Festa Junina
 Quermesses
 Feiras de Artesanato
 Festa do Padroeiro
 Missas campais
 Caminhadas
 Passeios ciclísticos
 Passeios de caiaque
 Trilhas religiosas

11.2 Os locais das apresentações dos eventos:

 Praça Central (cidade e Distritos)
 Igrejas (cidade e Distritos)
 Bairros Rurais
 Barracões de festas
 Centro Esportivo
12 Aspectos Sociais

12.1 Panorama Municipal

Em Alto Alegre, o Setor de Assistência Social é o órgão municipal
responsável pela administração da área social.
Há no município um Centro de Referência de Assistência Social (CRAS)
unidade de gestão que se configura como a porta de entrada para a Assistência
Social básica por meio da oferta de programas, projetos, serviços e benefícios a
indivíduos e famílias em situação de vulnerabilidade social, um Fundo Social e
uma psicóloga disponível.
Há no município programas e ações voltadas a Assistências Sociais, como
o programa Bolsa Família.
A assistência social de Alto Alegre, oferece hoje à população, os serviços
propostos pela Tipificação Nacional de Serviços Socio-assistenciais, segundo a
resolução nº 109, de 11 de novembro de 2009.
Por ser considerado um município de pequeno porte I, ou seja, com uma
população de até 20.000 habitantes, oferta serviços da Proteção Social Básica e da
Proteção Social Especial de média complexidade.
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL:

O Departamento Municipal de Assistência Social, gerencia a Política
Municipal de Assistência Social, coordenando e articulando as ações
socioassistenciais, conforme prevê o Plano Municipal de Assistência Social e sua
proposta orçamentária, em conjunto com as demais áreas de Segurança Social,
observando pelo seu cumprimento.
Oferece em suas dependências, a realização do cadastro único da assistência
social, que é a base de dados para inclusão no Programa Bolsa Família, tarifa de
baixa renda da energia elétrica, Programa Renda Cidadã, Programa Ação Jovem,
Programa Viva Leite, dentre outros.

Realiza o cadastramento e entrega do Passe social do trabalhador, conforme
lei municipal nº 002/2015.
Referencia os serviços da Proteção Social Especial de média complexidade,
como o serviço de proteção social a adolescentes em cumprimento de medida
socioeducativa de liberdade assistida (LA) e de prestação de serviços à
comunidade (PSC) e o serviço de proteção especial para idosos possuindo para
esse atendimento, o equipamento "Centro Dia do Idoso".
DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Endereço:

Possui sede própria, sito à Rua Quintino Bocaiúva, 170
Não possui veículo próprio, utilizando-se do veículo do CRAS

Veículo:

para os atendimentos e visitas domiciliares necessárias.

Recursos

Possui atualmente 1 diretora de nível superior incompleto no

Humanos:

curso de serviço social;
1 técnica de nível superior (assistente social);
1 escriturária de nível superior;
1 escriturária de nível médio, devidamente capacitada para a
função de entrevistadora e operadora do Cadastro Único.

Estrutura
física

1 recepção;
do

1 sala de gestão do SUAS;

Departamento

1 sala de gestão de recursos financeiros;

de

1 sala de atendimento do cadastro único;

Assistência

1 sala de atendimento da assistente social,

Social

1 banheiro para o público atendido;
1 banheiro para funcionários.
1 almoxarifado.

Famílias
inscritas

no

Cadastro
Único
Assistência
Social

da

461 famílias (Referência Junho/17) Fonte: www.mds.gov.br

Famílias que
recebem

o

175 famílias (Referência Junho/17), representando uma

Bolsa Família cobertura de 95,6 % da estimativa de famílias pobres no município.
no município

Fonte: www.mds.gov.br

 A Proteção Social Especial destina-se às famílias e indivíduos que se
encontram em situação de risco pessoal e social, por ocorrência de
abandono, maus tratos físicos e/ou psíquicos, abuso sexual, uso de
substâncias psicoativas, cumprimento de medidas socioeducativas, situação
de rua, trabalho infantil, dentre outras. Estas requerem acompanhamento
individual e maior flexibilidade nas soluções protetivas.
EQUIPAMENTO QUE OFERTA SERVIÇO DA PROTEÇÃO
SOCIAL ESPECIAL:
CENTRO DIA DO IDOSO - O Centro Dia caracteriza-se como um
espaço destinado a proporcionar acolhimento, proteção e convivência a idosos
semidependentes, cujas famílias não tenham condições de prover estes cuidados
durante todo o dia ou parte dele. O serviço tem a finalidade de promover a
autonomia, a inclusão social e a melhoria da qualidade de vida das pessoas
participantes.
CENTRO DIA DO IDOSO
Endereço:

Possui sede própria, sito à Rua João Soares de Melo, 48
Possui veículo próprio, uma Van adequada para o transporte

Veículo:

dos idosos que são buscados e levados de volta à suas residências no
final do dia.

Recursos

Possui atualmente 1 monitora de cursos;

Humanos:

1 cozinheira (serviços gerais);
1 serviços gerais (faxineira);
*Conta também com o apoio semanal de 2 professores de
educação física, 1 professor de yogaterapia e artesanato e equipe de
saúde do NASF, para as atividades oferecidas (esses funcionários não
contam no quadro fixo do centro dia do idoso).

Estrutura
física

do

2 salas de atendimento;

Centro dia do

1 sala de atividades;

idoso

1 sala de TV;
1 dormitório masculino;
1 dormitório feminino;
2 banheiros (masculino e feminino)
1 banheiro para funcionários.
1 almoxarifado.
1 cozinha;

Capacidade
de

Possui capacidade de atendimento para 20 idosos atendendo no

Atendimento

momento, apenas 08.

 A Proteção Social Básica visa à prevenção de situações de risco, por meio
do desenvolvimento de potencialidades e aquisições, e o fortalecimento de
vínculos familiares e comunitários. Destina-se à população que vive em
situação de vulnerabilidade social decorrente da pobreza, privação e/ou
fragilização de vínculos afetivo-relacionais e de pertencimento social.
Prevê o desenvolvimento de serviços, programas e projetos locais de
acolhimento, convivência e socialização de famílias e indivíduos, conforme
a situação de vulnerabilidade apresentada.

EQUIPAMENTOS QUE OFERTAM SERVIÇOS DA PROTEÇÃO
SOCIAL BÁSICA:

CRAS - O município de Alto Alegre possui 1 CRAS para oferta dos
serviços de Proteção Social Básica. É uma unidade pública responsável pela

oferta de serviços continuados de proteção básica, com matricialidade familiar
e ênfase no território. É a “porta de entrada” dos usuários à rede de proteção
social básica do SUAS.
Nele, são necessariamente ofertados os serviços e ações do PAIF
(Programa de Atenção Integral à Família) e do SCFV (Serviço de Convivência
e Fortalecimento de Vínculos) sendo também prestados outros serviços,
programas, projetos e benefícios de proteção social básica relativos às
seguranças de rendimento, autonomia, acolhida, convívio ou vivência familiar
e comunitária e de sobrevivência a riscos circunstanciais.

CRAS

Endereço:

Possui sede própria, sito à Avenida doutor Acir Alves Leite,
265
Possui 1 veículo (compartilhado com o departamento de

Veículo:

assistência social) para atendimentos e visitas domiciliares

Recursos

Possui atualmente 1 coordenadora de nível superior e 1 técnico

Humanos:
Média

de nível superior (psicólogo)
de

atendimento
mensal

Atende em média 300 famílias/mês.

do

CRAS:
Estrutura
física
CRAS

2 salas de atendimento individualizado com capacidade
do máxima para 5 pessoas;
1 sala de atendimento coletivo com capacidade máxima para 30
pessoas;
1 banheiro;
1 pequena cozinha para uso dos funcionários.

Famílias que
recebem

o

Bolsa
Família

175 famílias (Referência Junho/17), representando uma
cobertura de 95,6 % da estimativa de famílias pobres no município.

no Fonte: www.mds.gov.br

município
Famílias que
recebem

o

BPC deficiente - 38 beneficiários

Benefício de

BPC idoso - 24 beneficiários

Prestação

Total - 62 beneficiários

Continuada
(BPC)

no

Referência Maio/2017

Fonte: www.mds.gov.br

município
Total

de

recursos
pagos

Valor Mensal BPC deficiente - R$ 35.606,00
aos

beneficiários

Valor Mensal BPC idoso - R$ 22.488,00
Total - R$ 58.094,00

do BPC pelo
governo
federal

Referência Maio/2017

Fonte: www.mds.gov.br

(Valor mês)
Total

de

recursos
pagos

Valor anual de repasse BPC deficiente - R$ 178.967,00
aos

beneficiários

Valor anual de repasse BPC idoso - R$ 121.810,00
Total - R$ 300.777,00

do BPC pelo
governo
federal

Referência 2016

Fonte: www.mds.gov.br

(Valor ano)
Total

de

recursos
destinados à
ação
Transferência

R$ 426.625,00 em 2016

de

Renda

diretamente
às

famílias

em condição
de pobreza e
extrema
pobreza
(Bolsa
família) em
2016.

O CRAS apresenta mensalmente em torno de 13 encontros com os grupos
do PAIF e do SCFV, onde oferta reuniões sócio-assistencias, que tratam de
diversos temas como: saúde, educação dos filhos, fortalecimento dos vínculos
familiares, meio ambiente, cidadania entre outros, encaminhando famílias que
apresentam vulnerabilidades financeiras para inserção no Cadastro Único,
oferecendo a possibilidade de inserção nos programas de transferência de renda
como: Bolsa Família, Renda Cidadã, Ação Jovem e Viva Leite. Também
encaminha para inclusão e atualização cadastral no cadastro único, os
Beneficiários do Benefício de Prestação Continuada (BPC idoso e deficiente).
O CRAS trabalha ainda na intenção de fazer com que essas famílias
alcancem autonomia financeira, oferecendo à elas, cursos de geração de renda nas
áreas de artesanato, panificação, beleza, culinária, entre outros.
PROJETO ESPAÇO AMIGO (SCFV DE 06 À 15 ANOS): Referenciado
ao CRAS,

o projeto espaço amigo atende hoje, 75 crianças, oferecendo um

programa de ações complementares à escola ,objetivando o desenvolvimento
integral dessas crianças e adolescentes, fortalecendo as relações pessoais,
familiares e sociais.
Oferece atividades diárias, onde estão incluídas as atividades de lazer,
recreação, práticas esportivas, yogaterapia, além de atividades de apoio e

complementação escolar, culturais, artísticas, esportivas e de desenvolvimento de
autonomia pessoal e das habilidades de convívio social e intergeracional.
Possui um espaço físico completamente adequado, que conta com salas
apropriadas para o desenvolvimento das atividades, brinquedoteca, videoteca,
quadra coberta, parque e refeitório amplo, o que contribui de forma significativa
para o alcance dos objetivos do serviço oferecido.

PROJETO ESPAÇO AMIGO (SCFV DE 06 À 15 ANOS)
Endereço:

Possui sede própria, sito à Rua Quintino Bocaiúva, 170.

Recursos

Possui atualmente 1 coordenadora de nível superior;

Humanos:

1 estagiário;
1 cozinheira (serviços gerais);
1 servente (faxineira);
*Conta também com o apoio semanal de 2 professores de
educação física, 1 professora de artesanato e 1 professor de
yogaterapia para as atividades oferecidas (esses funcionários não
contam do quadro fixo do projeto espaço amigo).

Atendimento
mensal

do

Atende 75 crianças/mês.

Projeto Espaço
amigo
Estrutura

1 sala de coordenação;

física do Projeto

2 salas de atividades, sendo uma delas também videoteca;

Espaço amigo

1 brinquedoteca;
2 banheiros (masculino e feminino) para as crianças;
1 banheiro para funcionários;
1 cozinha;
1 refeitório;
1 quadra coberta;
1 parquinho infantil.

QUADRO FINANCEIRO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
RECURSOS PRÓPRIOS

VALOR TOTAL ALOCADO DE
RECURSOS PRÓPRIOS NA ASSISTÊNCIA
SOCIAL

2015

578.385,00

2016

735.247,00

VALOR TOTAL DAS DESPESAS DE
RECURSOS PRÓPRIOS NA ASSISTÊNCIA
SOCIAL

2015

561.181,17

2016

723.535,61

RECURSOS ESTADUAIS

VALOR TOTAL DE REPASSE DOS
RECURSOS ESTADUAIS

2015

52.045,20

2016

52.045,20

VALOR TOTAL DAS DESPESAS DE
RECURSOS ESTADUAIS

2015

52.045,20

2016

52.045,20

RECURSOS FEDERAIS

VALOR TOTAL DE REPASSE DOS
RECURSOS FEDERAIS

2015

126.000,00

2016

126.000,00

VALOR TOTAL DAS DESPESAS DE
RECURSOS FEDERAIS

2015

113.373,19

2016

135.997,24

12.1 Infraestrutura Básica

12.2De acesso

12.3 Rodovias e Vicinais

A principal rodovia estadual de acesso a Alto Alegre é Rodovia Raul
Forchero Casasco, SP – 419.
Pelo município há várias estradas vicinais em ótimas condições.
As chamadas “Rotas da Fé” passam pelas seguintes estradas rurais:
ALTO ALEGRE A JATOBÁ: ESTRADAS: AAG -010 OU AAG020/AAG335 - JATOBA A SÃO MARTINHO: ESTRADA VICINAL PARRA
SOLER PEREIRA - JATOBA A SERRINHA: AAG-173/AAG286 - ALTO
ALEGRE A SERRINHA E RIO FEIO (Túmulo): AAG - 070
12.4 Aeroportos próximos

Aeroporto Lucas Nogueira Garcez – LINS
(46,1km de distância)
ENDEREÇO:VIA DE ACESSO OLEGÁRIO FERRAZ
CEP: 16052-000
TELEFONE: (18) 3691-3001

Aeroporto Dario Guarita – ARAÇATUBA
(83,8km de distância)
ENDEREÇO:VIA DE ACESSO OLEGÁRIO FERRAZ
CEP: 16052-000
TELEFONE: (18) 3691-3001

Aeroporto Dr. Ramalho Franco – PENÁPOLIS
(29,8km de distância)
Endereço: Estrada Vereador Kemil Hayal, s/nº
CEP: 16300-000
Fone: (18) 3652-1858 - Fax: (18) 36521858

Professor Eribelto Manoel Reino – São José do Rio Preto
(135 km de distância)
Endereço: Av. dos Estudantes, 3505 - Jardim Novo Aeroporto
CEP: 15035-010
Telefone:(17) 3233-1919

12.5 Rodoviária de Alto Alegre

ENDEREÇO: Rua Antônio Esperanchi s/n
CEP: 16310-000
Telefone: (18) 3657-9000

13. Infraestrutura Urbana

A SABESP (Cia. De Saneamento Básico do Estado de São Paulo) é a
responsável pelo abastecimento de água e esgoto de Alto Alegre.
A Prefeitura é responsável pela coleta, distribuição dos resíduos
domiciliares (lixo doméstico) e pela varrição das vias. O município possui coleta
de lixo eficiente e respeita as Leis Ambientais de preservação.
A captação de água é realizada por meio de poços subterrâneos distribuídos
no perímetro urbano. A rede de distribuição de água atende 100% dos domicílios.
O esgoto coletado é direcionado para a Estação de Tratamento de Esgotos.
A empresa responsável pela distribuição e manutenção da Energia Elétrica
no município é a Companhia Paulista de Força e Luz (CPFL).
A preocupação com as questões ambientais está presente nas propostas do
Plano Diretor Municipal. O município possui coleta seletiva e a Educação
Ambiental está na grade extracurricular das escolas do município.

13.1 Sistema de comunicação

O município possui uma Rádio Comunitária chamada ROMANCE FM.
Trata-se de uma rádiodifusora com frequência modulada (FM), de baixa
potência, que realiza serviços sem fins lucrativos, em prol da comunidade.
Opera na freqüência 106,3 , é aberta à todas as expressões dos habitantes de
Alto Alegre e realiza divulgação dos grandes eventos do município para toda a
população.
Na praça central, há caixas de som que transmitem (das 07h00 às 22h00) toda
a programação da rádio local.
Site: http://www.suaradionanet.net/radioromancefm/
Além da rádio, o município conta com apoio da imprensa escrita do jornal
que circula pela região de Penapolis.
 Jornal Regional de Penápolis
Redação e Gráfica:
Av. Marginal Maria Chica, 1830
CEP: 16300-000 - Penápolis – SP

13.2 Saúde
No município de Alto Alegre, o Setor Municipal da Saúde é o órgão
responsável pela Saúde no município. Há no município duas UBS (no Centro da
cidade e no Distrito de Jatobá), um Hospital com ambulatório médico e prontosocorro para todos no centro da cidade. Horário de atendimento das UBS: Segunda
a Sexta: das 07h00 às 17h00.
Hospital: 24 horas

ENDEREÇO UBS (Centro):
R. Benedito Bento da Costa Filho, 2
CEP: 16310-000

ENDEREÇO UBS (Distrito de Jatobá):
Endereço: Centro do Distrito de Jatobá
CEP: 16310-000
Telefone: (18) 3652-1140

HOSPITAL SÃO JOÃO BATISTA
Av. Acyr Alves Leite – AO LADO DA PARÓQUIA
CEP: 16310-000
Alto Alegre também conta com o apoio da infraestrutura hospitalar da cidade
de Penápolis, que possui:

Irmandade Santa Casa Misericórdia Penápolis
Av. Santa Casa, 566

(18) 3654-2210
Atendimento 24 horas

Hospital Espírita João Marchesi
Av. Dr. Ramalho Franco, 1039
(18) 3654-7300

Pronto Atendimento Hospital Unimed Penápolis
Av. Leandro Ratisbona de Medeiros, 880
(18) 3654-2151
Atendimento 24 horas

Assistência Médico Hospitalar São Lucas
Av. Santa Casa, 566

Posto de Saúde da Família Del Rey
R. Alfredo Brandini, 258
Aberto até às 17:00

Espaço Viver Bem - Hospital Unimed Penápolis
Av. Dr. Ramalho Franco, 753
(18) 3654-5026

13.3 Segurança

Não há carceragem no município. Os preços são encaminhados para o
município de Penápolis.
Para atender as emergências, o município conta com POLÍCIA MILITAR e
POLÍCIA CIVIL.

14 Educação
A Secretaria da Educação tem sede Rua: Acir Alves Leite, 948 – CEP: 16310000 e atende pelo telefone: (18) 3657-1261.

Todas as escolas de Alto Alegre, possuem em sua grade extracurricular
aulas de EDUCAÇÃO AMBIENTAL, em prol da preservação e bom
desenvolvimento do Ecoturismo local.

Escolas:
EMEI “PINGO DE GENTE”
Rua Salvador Soler Gimenes, 14 - Distrito de Jatobá
CEP:16320-000
Telefone: (18) 3656-1110
Escola “Expedicionário Diogo Garcia Martins”
Rua Joaquim Ribeiro, 270
CEP: 16310-000
Telefone: (18) 3657-1261
EMEI “ Sussumi Ivana”
Rua: Acir Alves Leite, 948
CEP: 16310-000
15 Clima
Segundo o critério de Koppen é do tipo Aw – Clima Tropical, com inverno
seco. Apresenta estação chuvosa no verão, de novembro a abril e nítida estação
seca no inverno, de maio a outubro. A temperatura média do mês mais frio é
superior a 18ºC. As precipitações são superiores a 750mm anuais, atingindo

1800mm. Este tipo de clima predomina principalmente no norte e nordeste do
Estado de São Paulo (Ventura. 1964)

a. Vegetação
Caracterizada pelo tipo cerrado, cerradão e vegetação ciliar. Há incidências
de pequenos pontos de Mata Atlântica, preservados como área de preservação
permanente pelo IBAMA.

b. Relevo
Predominam no município relevos suavemente ondulados com declividade
de 3-5%, todavia destacam-se também as declividades de 0-3% seguidas de 512%, com áreas bastante significativas.A região de Alto Alegre situa-se no
Planalto-Ocidental, que ocupa aproximadamente metade do território do Estado,
caindo de 700m de altitude leste, para 300m a oeste. Exibe assim a feição de uma
cuesta, cuja frente ou rebordo é a Serra Geral. O arcabouço geológico é formado
por estado de basalto, coberto por formação basáltica afloram com reduzida
frequência no Estado de São Paulo e são observadas apenas nos fundos dos vales
e ao longo da Serra Geral, ou manchas esparsas. A extensão e a distribuição dos
afloramentos de basalto alcançam certa importância econômica, já que é da
decomposição desta rocha que se originam os solos de terra roxa.
c. Hidrografia
Rio Aguapeí e Ribeirão Lajeado

d. Demografia

Urbana: 2937
Rural: 1.165
Homens: 2.141
Mulheres: 1.961
Mortalidade infantil (até 1 ano): 12,58
Expectativa de vida (anos): 73,08

16 Aspectos Turísticos

Órgão de Fomento do Turismo Local
16.1 Setor Responsável pelo Turismo

O DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TURISMO, CULTURA E ESPORTE
TEM SEDE NA AVENIDA: ESPEDICIONÁRIO DIOGO GARCIA
MARTINS, 308 – CENTRO

Horário de Atendimento do Departamento de Turismo:
Segunda à Sexta das 8:30 as 11:00 e das 13:00 as 16:00.

16.2 Conselho Municipal de Turismo de Alto Alegre
O COMTUR de Alto Alegreé atuante desde Janeiro de2017.
Plano Básico de Ação:
 Preservação Ambiental Natural
 Desenvolvimento Sustentável
 Desenvolvimento Regional
 Integração
 Geração de renda
 Geração de divisas
 Formação de mão de obra
 Satisfação do Turista
Um dos objetivos maiores do conselho é trazer qualidade de vida à Alto
Alegre.
CONCLUSÃO:

O Inventário Turístico de Alto Alegre permitiu verificar, em sua essência,
o objetivo maior que foi demonstrar os pontos fortes e débeis do município, quer

quanto aos mecanismos de condução da atividade tais como o funcionamento da
atividade turística; quer quanto a recursos financeiros obtidos dentro do próprio
município ou em parceria com órgãos federais ou estaduaispara propiciar
melhorias para o Turismo, seja a nível Cultural, Social ou Econômico ou quer
quanto à sua própria realidade diagnosticada que objetivou levar a uma visão mais
ampla daquilo que terá que ser incrementado ou redimensionado para que o
município de Alto Alegre seja contemplado com uma demanda expressiva de
turistas, gerando melhor redistribuição de rendas, empregos diretos e indiretos,
tributos e divisas.
Deste documento serão extraídas as ações do futuro Plano Diretor de
Turismo, o qual visa readequar o município como um todo em direção ao seu
efetivo desenvolvimento turístico.

