
VISITA A SEDE DO CLUBE DA PEDREIRA, RIO GRANDE DA SERRA-SP 

Da Visita 

A visita ocorreu no dia 19 de junho de 2015, teve início por volta das 10 horas num dia nublado 

com momentos de chuva na região. 

Reuniram-se na sede do clube da Pedreira em Rio Grande da Serra; integrantes da diretoria da 

OSCIP Pró Rio Grande e da Associação Fênix do Bairro Pedreira, membros do grupo de 

ecoturismo Nativos da Serra, o consultor de ecoturismo, o diretor da empresa Studio Virtual e o 

coordenador geral do projeto Ecoturismo na Pedreira de Rio Grande da Serra.  

A pauta teve como tema central o potencial turístico da região da Pedreira, seus usuários e o 

histórico das atividades turísticas desenvolvidas na região. A reforma da cozinha e o início das 

oficinas de culinária e a manutenção dos banheiros também foram discutidos. No período da 

tarde a representante da Gerência de Comunicação e Responsabilidade Social da Petrobras, 

Lauristela Paim visitou a sede do clube da Pedreira cumprindo o protocolo da instituição 

mantenedora dirimindo dúvidas e legitimando o projeto em andamento, ao final da visita 

conheceu o atrativo que deu nome ao bairro. 

 

 

 

 

 

 

 

Recomendações 

Considerando o processo de desenvolvimento do turismo de base local e os diversos atores 

sociais e as instituições atuantes na região do bairro da Pedreira no município de Rio Grande da 

Serra, recomenda-se a ampliação da rede de contatos do projeto através da divulgação do 

mesmo entre os representantes do turismo local e regional nas esferas pública e privada 

objetivando o estabelecimento de novas parcerias e as possibilidades decorrentes das mesmas. 

1) Ação 1 – levantar os nomes e respectivos contatos dos atores e instituições atuantes na 

região do bairro da Pedreira como: Departamento Municipal de Turismo, Associação 

Comercial, COMTUR, empresas de turismo, entre outros. 

2) Ação 2 – agendar reuniões para apresentar o projeto. 



Sendo a resolução SMA/SP-32, de 31-3-98, instituída pela Secretaria de Meio Ambiente do 

Estado de São Paulo com o objetivo de estabelecer o regramento da visitação nas Unidades de 

Conservação sob sua administração, considerando as possibilidades de desenvolvimento de 

atividades que promovam emprego e renda às comunidades residentes e vizinhas dessas áreas, 

e a necessidade da disseminação dos conceitos e práticas da educação ambiental. Sugere-se a 

adequação da proposta inicial de grade curricular à preconizada na resolução SMA/SP-32 

quando possível. Tal ajuste objetiva capacitar os monitores do projeto Ecoturismo na Pedreira 

de Rio Grande da Serra com base no instrumento oficial utilizado pela Secretaria Estadual de 

Meio Ambiente do Estado de São Paulo, conferindo maior credibilidade à formação efetuada. 

O levantamento de informações turísticas e complementares é fundamental para a construção 

de um pensamento estratégico sobre aquilo que se pretende em relação ao destino (Ministério 

do Turismo, 2015). 

O atual estágio de implantação dos programas do Ministério do Turismo na maioria dos 

municípios brasileiros constitui um cenário propício para a efetivação de parcerias entre 

instituições públicas e privadas com as do terceiro setor (onde a predisposição para o trabalho e 

a agilidade são características marcantes). Nesse sentido o projeto Ecoturismo na Pedreira de 

Rio Grande da Serra concorre para o desenvolvimento do turismo regional, promovendo a 

qualificação e a diversificação da oferta turística, com a geração de trabalho e renda, e a 

valorização da cultura e do modo de vida local (Ministério do Turismo, 2013). 

 

Peruíbe, 20 de julho de 2015. 

Clécio Rogério Silva 

Tecnólogo em Gestão de Turismo, Guia de Turismo-Brasil e América do Sul, Monitor Ambiental 
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