
 

Contribuição ao Caderno Preliminar de Propostas  
 
Audiência Sub-Região: Norte 
Município: Caieiras 
 
 
Nome/ Entidade: Consórcio Intermunicipal dos Municípios da Bacia do Juquery - CIMBAJU 
Cidade: Caieiras       Sub-região: Norte 
 
Assinale o item relacionado à sua contribuição (apenas uma opção):  
 
(   ) Princípios          (  ) Diretrizes          ( ) Governança Metropolitana e Sistema de Fundos Interfederativos 
 
Ordenamento Territorial: 
(  ) 1.1 Macrozoneamento Metropolitano                             ( ) 1.2 Estratégias para a Ação Metropolitana 
(  ) 1.3 Áreas Estratégicas de Intervenção Metropolitana 
 
Propostas Estruturadas:       
(X) A: Desenvolvimento Econômico, Social e Territorial           (  ) B: Habitação e Vulnerabilidade Social 
(  ) C: Meio Ambiente, Saneamento e Recursos Hídricos         (  ) D: Mobilidade, Transporte e Logística 
(  ) E: Temas Relevantes 
 
Contribuição:  
 
Turístico e apoio à Cultura - Desenvolvimento do Turismo Sustentável 
 
Projeto: Criação / fomentação da implantação do CAMINHO ECUMÊNICO DOS PERDÕES como roteiro inédito 
de favorecimento às tradições locais e regionais existentes de peregrinações católicas à Pirapora do Bom 
Jesus, bem como criação e favorecimento da motivação de outras fés e crenças cristãs -evangélicas, espíritas, 
budistas, xintoístas, animistas, xamânicas, de origem afro-indigena, etc, que encontrem apelo num roteiro 
temático, atrativo para suas práticas, liturgias e devoções ou simplesmente para cultuar e promover o estado 
de saúde. O Roteiro terá como referência a partida ou passagem pelas estradas e pontos de apoio ao turista / 
peregrino nas cidades de Bom Jesus dos Perdões, Nazaré Paulista, Guarulhos, Mairiporã, Franco da Rocha, 
Caieiras, Perus/Capital, Cajamar, Santana do Parnaiba, Pirapora do Bom Jesus, Itú, Cabreúva, Itupeva / Jundiaí, 
Jarinú, Atibaia e Bom Jesus dos Perdões, encerrando aproximadamente 175,00 km de roteiro, onde, em 
algumas cidades já funcionam polos turísticos reconhecidos, como Pirapora, Mairporã, Atibaia, Santana do 
Parnaiba, Caieiras, Itú, Cabreuva e Jundiai. Nas demais cidades também há uma agenda de festejos típicos que 
podem ser potencializados com a criação e fomentação do Caminho, que vai estimular o desenvolvimento da 
indústria do turismo sustentável, inclusive com a atração de novos turistas estrangeiros (milhares já visitam 
mensalmente o Santuário de Pirapora do Bom Jesus e os templos dos Arautos do Evangelho em Caieiras). 
Nesta fase sugere-se a realização de um inventário do potencial turístico e cultural, com articulação da 
iniciativa privada e a geração de planos de negócios, com o envolvimento do SEBRAE e demais órgãos e 
investidores, envolvidos e ou interessados; investir-se-á também na criação de sinalização turística e 
informativa e a produção de uma publicação digital e em papel (livro), como resultado do inventário e da 
elaboração participativa do projeto. 



 

 
Custo estimado: R$ 1.400.000,00 (um milhão e quatrocentos mil reais). 
 
Justificativa: Com as restrições impostas pela legislação dos mananciais, ou outras restrições ambientais 
decorrentes de deterem o maior Mosaico de Unidades de Conservação, entre Áreas Protegidas ou 
Preservadas da Macrometrópole, com destaque para as APP's, Unidades de Conservação de Proteção Integral 
e APA's, estas cidades abrigam um capital ambiental a ser adequadamente explorado. O turismo ecológico e 
cultural é um dos caminhos a serem trabalhados nesta senda de agregar valor à terra e aos demais recursos 
naturais, sem apelo à degradação, mas incentivando a sua preservação e conservação para as presentes  e 
futuras gerações. Gerar empregos, renda e novas receitas para a população e para os cofres públicos são 
outros desafios que este projeto sugere atender. Gera, ademais, melhoria da autoestima local e regional ao 
valorizar os patrimônios locais, estimulando um positivo intercâmbio de culturas e de conhecimento, a 
favorecer a saúde e o progresso humano como um todo. 


