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Roda SP Baixada Santista é
opção de passeios no litoral sul

Com passagem ao custo de 
R$ 10, programa oferece 
13 opções de roteiros 
com dezenas de atrações 
culturais, históricas e de 
lazer em nove cidades; 
ingresso para os 16 ônibus 
pode ser comprado on-line

A edição 2017 do Roda SP, pro-
grama da Secretaria Estadual de 
Turismo, oferece 13 roteiros de 
viagens intermunicipais reple-
tos de atrações em 9 municípios 
do litoral sul: Bertioga, Cubatão, 
Guarujá, Itanhaém, Praia Grande, 
Mongaguá, Peruíbe, Santos e São 
Vicente. Até o dia 5 de março, são 
oferecidos cerca de 600 assen-
tos diários em 16 ônibus (2 dou-
ble deckers, 6 convencionais e 8 
micros) – todos com ar-condicio-
nado e com guia de turismo, pro-
fissional responsável por acom-
panhar os grupos ao longo dos 
trajetos e informar sobre atrações 
culturais e históricas do destino, 
incluindo opções de alimentação, 
lazer e compras.

Criado em 2011 para promover 
e desenvolver o turismo paulista, 
o Roda SP é oferecido atualmente 
no formato city tour e já embar-
cou mais de 270 mil pessoas. Cada 
passagem custa R$ 10, dá direito 
ao dia inteiro de passeio e garan-
te descontos no acesso a diversas 
atrações pagas incluídas nos itine-
rários, como teleférico, zoológico, 
aquário e museus, entre outras. O 
bilhete pode ser comprado no site 
do programa, que também detalha 
todas as informações sobre o servi-
ço, como a relação de 13 roteiros do 
Roda SP 2017, ou, ainda, o tíquete 
pode ser adquirido nos 9 pontos 
de venda das cidades visitadas, de 
onde também partem os ônibus de 
terça-feira a domingo (ver boxe).

“Não há lugares demarcados 
nos ônibus e eles são ocupados por 
ordem de chegada. Para prevenir 
atrasos, a recomendação é chegar 
30 minutos antes do embarque”, 
explica a turismóloga Ana Cristina 
Clemente, da Secretaria Estadual 
de Turismo. Criança de até 5 anos 
viaja de graça no colo da mãe ou 
do responsável; nos veículos con-
vencionais e micro-ônibus, dois 
dos assentos são reservados para 
cadeirantes, devendo o interessa-
do agendar seu embarque por tele-
fone (ver serviço).

Atrações – Em Bertioga, a atra-
ção principal é o Forte São João, que tem 
entrada gratuita. No Guarujá, também com 
acesso livre, o visitante pode conhecer a 
Fortaleza de Santo Amaro da Barra Grande. 
Por R$ 10, visita a mostra Joias da nature-
za, no Museu de Ciências Naturais e, se qui-
ser, aprecia o Acqua Mundo. Nele, adulto 
paga R$ 27, criança de 2 a 12 anos R$ 18, e 
maior de 60 anos, R$ 13.

Em Cubatão, a dica é o Núcleo 
Itutinga Pilões do Parque Estadual 
da Serra do Mar, área de preservação 
ambiental com trechos intocados de 
mata atlântica e diversas opções de tri-
lhas e passeios. Em Santos, os amantes 
do futebol podem fazer a visita moni-
torada na Vila Belmiro, tendo direito 
a acesso ao museu, camarotes, sala de 
imprensa, vestiários e laterais do campo. 
O ingresso custa R$ 15 e há na cidade 
roteiros do Roda SP com opções para o 
Museu Pelé (R$ 10), Museu do Café (R$ 
6), Aquário (R$ 5), Orquidário (R$ 5) e 
passeio de bonde pela Linha Turística 
Museu Vivo Internacional (R$ 6,50).

Em São Vicente, passageiro do Roda SP 
paga R$ 20 no teleférico e R$ 2 no zoológi-

co. Em Praia Grande, a ida à Fortaleza de 
Itaipu custa R$ 5; em Mongaguá, o ingresso 
no Parque Ecológico sai por R$ 3 e o aces-
so à Plataforma Marítima de Pesca custa 
R$ 5. Em Itanhaém, o ingresso do Museu 
Conceição custa R$ 2, e o do Convento 
Nossa Senhora da Conceição, vale R$ 5. 
Em Peruíbe, o acesso ao Aquário sai por 
R$ 9, a aplicação de lama facial no Lamário 
custa R$ 3, e as Ruínas do Abarebebê têm 
entrada franca.

Veterana – A merendeira aposen-
tada Eliana Rodrigues, de 63 anos, viaja 
no Roda SP desde a sua criação, em 2011. 
Fã declarada do programa, a moradora de 
Santos desde 1970 comprou ingressos para 
quatro roteiros já no primeiro dia de venda 
deles, sábado, 14. No seu primeiro embar-
que, na Rota 7 (São Vicente/Bertioga), 
ontem (17), teve a primeira surpresa: reen-
controu a guia de turismo Tainá Rodrigues, 
residente em São Vicente e participante do 
programa desde o início. “Simpática, ela 
sempre passa informações valiosas sobre 
história. Hoje segui a dica do restaurante 
self-service por R$ 14,90. Não me arrepen-
di”, conta sorridente.

Atrás de Eliana, a dona de casa Ana Elis 
Souza, de 50 anos, levou parte de sua famí-
lia, de São Vicente, para conhecer o Forte 
São João, construção dos frades vicentinos 
no Canal de Bertioga para proteger a cidade 
de invasões de corsários e outros conquista-
dores europeus.

No caminho, o grupo aprendeu que uma 
das origens possíveis para o nome da cida-
de, fundada em 1547 por Martim Afonso de 
Sousa, tem origem no termo tupi buritioca 
cujo significado é casa do muriqui. “O servi-
ço do Roda SP é incrível, para ficar perfeito 
só falta wi-fi nos ônibus”, brincou Talita, 
filha de Ana.

Opinião parecida teve a família Cacavello, 
moradora da Vila Sabrina, zona norte da 
capital. Nem a chuvinha fina desanimou o 
grupo formado pelo casal Emília e João e 
pelos sobrinhos-netos, os gêmeos Gabriele e 
Gabriel. “Roda SP é lazer de qualidade, com 
informação turística, segurança e preço aces-
sível. Não dá para ser melhor, comemorou 
Emília, posando para foto com a família ao 
lado dos canhões do Forte São João.”

Rogério Mascia Silveira

Imprensa Oficial – Conteúdo Editorial

SERVIÇO
Roda SP (informações, roteiros e 
ingressos) – www.rodasp.com
E-mail – contato@rodasp.com
Telefone 0300 745 0000
Facebook do Roda SP (fotos, contato e 
comunidade) – goo.gl/aWRPr8
Cópia do folheto 2017 do programa  
goo.gl/iYbmMF

Pontos de venda de 
ingressos e de partidas
 Bertioga: Casa da Cultura – Av. Thomé 
de Souza, 130 – Praia da Enseada/
Centro (das 9 às 17 horas)
 Cubatão: Parque Novo Anilinas – por-
taria principal – Av. 9 de Abril, 2.275 – 
centro (das 9 às 17 horas)
 Guarujá: Balcão no Shopping La Page 
– Av. Mal. Deodoro da Fonseca, 885 – 
Pitangueiras (das 10 às 18 horas)
 Itanhaém: PIT Praça Benedicto Calixto 
(das 9 às 17 horas)
 Mongaguá: CIT Centro – Av. São Paulo, 
1.760 – centro, em frente à Igreja Matriz 
(das 9 às 17 horas)
 Praia Grande: CITM Boqueirão – 
Av. Castelo Branco, s/nº, ao lado do 
Conviver – (das 9 às 17 horas)
 Peruíbe: PIT Praia Central – Praça 
Melvis Jones / Av. Mario Covas (das 9 
às 17 horas)
 Santos: Aquário – Av. Bartolomeu de 
Gusmão s/nº (das 9 às 17 horas)
 São Vicente: Teleférico – Av. Ayrton 
Senna da Silva, 500 – Itararé (das 10 às 
18 horas)
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Grupo de turistas de São Vicente – Animados para conhecer o Forte São João

Turistas e os Canhões do Forte São João, posicionados em local estratégico, Praia da Enseada Ana Cristina Clemente (turismóloga)

Tainá (guia de turismo) e Eliana – Reencontro Emília, Gabriel, Gabriele e Cacavello – Lazer Dona Ana Elis com a família (de São Vicente)
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