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A

té 5 de março, o Roda SP, programa
da Secretaria Estadual de Turismo,
oferece ao turista ou morador da
Baixada Santista 13 opções de viagens intermunicipais pelo litoral
paulista com roteiros repletos de
atrações culturais, históricas, gastronômicas e de entretenimento. O
bilhete custa R$ 10 e os ônibus partem de terça-feira a domingo, às 9
horas, de nove pontos nas cidades
de Bertioga, Cubatão, Guarujá, Itanhaém, Praia Grande, Mongaguá,
Peruíbe, Santos e São Vicente.

Passagem de ônibus é
vendida on-line ou nos
pontos de embarque em
Bertioga, Cubatão, Guarujá,
Itanhaém, Praia Grande,
Mongaguá,Peruíbe,
Santos e São Vicente
Diariamente são oferecidos 600
assentos em 16 ônibus com ar-condicionado (dois double-deckers, seis
convencionais e oito micros). O bilhete
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Programa Roda SP oferece atrações
culturais e de lazer por R$ 10
Desembarque – Passageiros
chegam à Estação do Valongo,
no centro histórico de Santos

pode ser comprado nos locais de embarque
ou on-line no site do Roda SP, cuja página
informa também itinerários, endereços dos
pontos e atrações (ver serviço). A passagem dá direito a um dia inteiro de passeio e
garante desconto em atrações pagas, como,
por exemplo, o Teleférico de São Vicente,
com redução no preço de R$ 35 para R$ 20.
Todos os roteiros do Roda SP são encerrados a partir das 17 horas, com os ônibus
regressando ao local do embarque. Ao longo
dos trajetos, o público é acompanhado por
guia de turismo. Esse profissional dá dicas

de segurança, lazer, lojas e restaurantes.
Também avisa sobre o tempo de permanência em cada atração, além de fornecer
informações históricas e culturais quando o
grupo avista templos, parques, monumentos, rodovias e praias, entre outras atrações.
Lazer ilimitado – A turismóloga
Ana Cristina Clemente, da secretaria, sugere ao público acompanhar o Roda SP no
Facebook (ver serviço). A comunidade na
rede social posta fotos de grupos de visitantes, apresenta motoristas e guias de turismo

e esclarece dúvidas comuns como, por
exemplo, sobre acessibilidade. “No programa, dois ônibus têm plataforma móvel e
assento para cadeirantes. No entanto, é
preciso agendar, por telefone (ver serviço),
com dois dias de antecedência, a viagem
para a pessoa com deficiência”, esclarece.
Criado em 2011, o Roda SP já transportou mais de 270 mil turistas. Uma de suas
propostas é satisfazer diferentes gostos,
perfis e faixas etárias. Assim, observa Ana,
os roteiros são estruturados para agradar,
no mesmo passeio, todos os integrantes de
uma mesma família. Ela cita como passeios
que despertam interesse coletivo, a visita ao
Forte São João e à Riviera de São Lourenço,
em Bertioga. Em Mongaguá, destacam-se o
Parque Ecológico A Tribuna e a Plataforma
Marítima de Pesca.
Rogério Mascia Silveira
Imprensa Oficial – Conteúdo Editorial

SERVIÇO
Roda SP (informações, roteiros e
ingressos) – www.rodasp.com
E-mail contato@rodasp.com
Facebook – goo.gl/aWRPr8
Telefone 0300 745 0000

Em Santos, bondes, azulejos portugueses e muita história
Com ondas pequenas, ideais para
quem deseja aprender a surfar, as seis
praias de Santos oferecem 8 quilômetros de
orla marítima. Distante 70 quilômetros da
capital, a cidade lidera as partidas e paradas
dos ônibus, com atrações nos roteiros 1, 2,
4, 5, 6, 12 e 13 do Roda SP.
Fundado em 1546, o município abriga
em seu centro histórico diversos monumentos abertos à visitação, como a Casa
da Frontaria Azulejada e a Estação do
Valongo, atual sede da Secretaria Municipal
de Turismo e ponto de partida de bondes,

cujo percurso de 5 quilômetros apresenta
aos visitantes 40 pontos turísticos.
No centro, outro ponto de interesse é o
Museu do Café, vinculado à Secretaria Estadual da Cultura. Edifício inaugurado em 1922
para abrigar a Bolsa de Café e Mercadorias, o
espaço foi, na época, o principal entreposto
brasileiro de comercialização da riqueza agrícola, cuja exportação possibilitou anos mais
tarde a industrialização nacional.
Andar com fé – O Santuário Santo
Antonio do Valongo é outro destaque his-

Alexandre (camiseta preta) e Regiane (ao lado) pedem a Frei Douglas para abençoar o grupo

tórico do centro. Inaugurada por frades
franciscanos em 1641 e construída em estilo
barroco, a igreja recebe muitos solteiros
devotos do santo católico considerado
‘casamenteiro’. Na terça-feira, 7 de fevereiro, o templo foi visitado pelos vendedores Regiane Braulino, de 41 anos, e Alexandre Dias, de 40 anos.
O casal embarcou na Rota 2 (Guarujá–
–Santos–Cubatão) do Roda SP e pôde conhecer no santuário a 23ª Exposição de
Presépios Internacionais, mostra aberta
ao público com entrada franca até 28 de
fevereiro. Depois de conferir os presépios,
Regiane pediu a Frei Douglas, residente no
local, para abençoar o grupo de visitantes.
“O Roda SP permite a nós, santistas,
conhecermos locais incríveis nos dias de
folga e fins de semana. Daqui, vamos para
o Parque Estadual da Serra do Mar, em
Cubatão”, comentou.
Pelé – Além de abrigar o principal
porto do Brasil, Santos também dá nome
ao time onde Pelé, o chamado rei do futebol e eleito pela Federação Internacional
de Futebol Associado (Fifa) e pelo Comitê

Alice e Ruth – Compra de passagem foi rápida

Olímpico Internacional (COI) atleta do
século, consagrou-se.
Moradora da capital, a enfermeira Ruth
Hirota, de 60 anos, aproveitou o dia de folga
para ir com a tia, Alice Cardoso, de 64 anos,
residente no Guarujá, conhecer o Museu Pelé.
Também passageiras da Rota 2, disseram
ter confiado na dica publicada no Caderno
Viagem do jornal O Estado de S.Paulo –
e gostaram demais. “Foi muito simples e
rápido comprar o ingresso no Shopping La
Plage, no Guarujá”, comentou Ruth. “Estou
ansiosíssima para conhecer o Memorial das
Conquistas do Santos Futebol Clube.”
Rogério Mascia Silveira
Imprensa Oficial – Conteúdo Editorial
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