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São Luiz do Paraitinga quer menos turistas em 2010 

A Secretaria de Turismo de São Luiz do Paraitinga (SP) divulgou um balanço do Carnaval deste ano que mostra que a 
cidade recebeu público recorde no feriado de Carnaval: foram 180 mil visitantes em quatro dias, o que corresponde a 
cerca de 20% a mais que no ano passado. Durante os desfiles dos blocos locais tradicionais “Juca Teles”, “Barbosa” e 
“Maricota”, a cidade registrou picos de 50 mil pessoas. A expectativa inicial era que apenas 150 mil foliões passassem pela 
cidade. O excesso de turistas ocasionou problemas de falta de água, de luz e de espaço para os visitantes. Para 2010, a 
prefeitura pretende reduzir esse público adotando medidas como o aumento no preço da Zona Azul. Para auxiliar no
planejamento do próximo Carnaval, deverá ser realizada uma pesquisa de público em parceria com a Unesp (Universidade 
do Estado de São Paulo) de Guaratinguetá, cujos dados deverão ser divulgados a partir da última semana do mês de
março.   
  
Fonte: Caderno de Turismo do jornal Comércio da Franca. Por: Melissa Toledo 
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