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Arrasada por enchente, São Luiz do Paraitinga já recebe e agrada turistas 
Plantão | Publicada em 26/06/2010 às 09h34m 

VNews 

SÃO PAULO - A enchente que deixou São Luiz do Paraitinga debaixo d'água já é coisa do passado. É isso o que aponta uma pesquisa, conduzida pela Unesp, 
divulgada esta semana sobre perfil, opinião e avaliação do visitante durante a festa do Divino Espírito Santo, realizada no mês passado. O objetivo da pesquisa foi 
identificar o perfil dos visitantes da cidade durante a Festa, suas avaliações sobre os serviços e suas impressões sobre a situação da cidade.  

Foram entrevistados 374 visitantes, e foi constatado que a cidade recebe adultos de todas as idades, na faixa de 20 a 70 anos. Outro ponto que chamou a atenção 
dos pesquisadores foi o nível de escolaridade dos visitantes. Quase 50% dos entrevistados afirmou ter o curso superior completo.  

Quase dois terços dos entrevistados disseram que a reconstrução da cidade segue avançando bem.  

- Muitos tinham na cabeça as imagens da destruição. Nem imaginavam que a cidade está viva e pronta para receber - aponta o relatório.  

O que mais surpreendeu foi o nível de satisfação do visitante, classificado como "espantoso" pelos pesquisadores: 99% dos entrevistados disseram que pretendem 
voltar à cidade. O motivo da satisfação?  

- A diversidade de pessoas agrada a maioria. É uma festa democrática - diz o professor Maurício Delamaro, da Unesp Guaratinguetá.  

Quanto aos gastos do visitante, foi constatado que a média diária de gasto é de R$ 50,00. Entre as pessoas alojadas em pousadas, a média é de R$ 100,00. O 
motivo da popularidade da cidade também não foi esquecido. Segundo a pesquisa, o principal meio de divulgação de São Luiz do Paraitinga é o popular 'boca a 
boca'. Já para as regiões mais distantes, o visitante fica sabendo da cidade através da TV.  

A pesquisa foi conduzida pelos professores pesquisadores Arminda Campos, Eduardo Coelho e Maurício Delamaro. É resultado de uma parceria da prefeitura 
com a Unesp. Com a enchente ocorrida no início deste ano, a UNESP e a Prefeitura da cidade intensificaram suas parcerias. Foi criado o "Programa UNESP para 
o Desenvolvimento Sustentável de São Luiz do Paraitinga" que é composto por 10 frentes de atuação e mobiliza docentes e estudantes de 8 campus da 
universidade.  
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