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RESUMO 

 

Nosso trabalho de Conclusão de Curso que tem como tema “Roteiros 

Turísticos para Melhor Idade”, que possibilita amenizar os efeitos da baixa 

temporada, pois esta demanda é um nicho de mercado que pode ainda ser muito 

bem explorado da cidade de Guarujá, 

A Revolução Industrial trouxe a conscientização ao trabalhados e ao 

empresário, com a necessidade da sociabilização voltada ao lazer como direito e 

benefícios ao cidadão, empresa e sociedade. 

Devido a carência deste tipo de atividade nas regiões litorâneas que 

possibilita mais atrativos voltado para esportes e atividades radicais, este trabalho 

tenta oferecer alternativa que se espera produzir emprego, renda, qualificação, 

dignidade, respeito dos moradores, turistas e do trade turístico. 

 

Palavras Chaves: Turismo, História, Cultura, Economia, Direito. 

 

ABSTRACT 

 

 

Our work Conclusion and course that has as its theme, Holiday Tours for 

Best Age, which enables mitigate the effects of off-season, as this demand is a niche 

market that can still be very well explored the city of Guaruja. 

The Industrial Revolution brought awareness to the entrepreneur and worked 

the need for socialization geared to leisure as a right and benefits to citizens, 

business and society. 

Due to lack of such activity in coastal regions which enables more attractive 

facing extreme sports and activities, this work tries to offer an alternative that is 

expected to produce employment, income, qualification, dignity and respect for 

residents, tourists and the tourist trade. 

 

Key words: tourism, history, culture, economics, law . 
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RESUMEN 

 

Conclusión Nuestro trabajo y el curso que tiene como tema, Tours de 

vacaciones para Best Age, que permite mitigar los efectos de la temporada baja, ya 

que esta demanda es un nicho de mercado que todavía puede ser muy bien 

explorado la ciudad de Guarujá. 

La Revolución Industrial trajo la conciencia para el empresario y trabajó la 

necesidad de socialización orientada al ocio como un derecho y beneficios a los 

ciudadanos, empresas y la sociedad. 

Debido a la falta de dicha actividad en las regiones costeras que permite 

más atractivo de cara a los deportes y actividades extremas, este trabajo intenta 

ofrecer una alternativa que se espera que produzca empleo, el ingreso, la 

calificación, la dignidad y el respeto de los residentes, turistas y el turismo. 

 

Palabras Clave: turismo, historia, cultura, economía, derecho . 
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JUSTIFICATIVA 

 

 

Este “Trabalho de Conclusão do Curso Técnico de Turismo Receptivo” tem 

como objetivo observar uma nova demanda de mercado, direcionado ao “Turismo de 

Melhor Idade”, observamos que é um nicho de mercado que precisa ser mais bem 

aproveitado em cidades como no Guarujá, onde o potencial turístico está 

direcionado ao turismo de “sol e mar” e na baixa temporada sofre com os efeitos 

negativos da sazonalidade, mas entendemos que existe possibilidade de agregar 

valores que permita o aproveitamento desta demanda em todos os períodos. 

Também ganharemos mais experiência acadêmica, podendo assim, 

passarmos para futuros pesquisadores, novos estudos da área de Turismo para 

Melhor Idade. Sem contar que isso poderá ser uma grande ajuda em questão ao 

desemprego, pois  vai gerar mais empregos e o desenvolvimento nos restaurantes e 

comércios da cidade. 
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INTRODUÇÃO 

 

 

Neste trabalho colocaremos em pauta o modo de vida dos trabalhadores 

antes da Revolução Industrial, pois os operários da época não tinham voz ativa na 

sociedade trabalhista e muitas más condições de trabalho. Com isso, no final do 

século XVIII, com a Revolução Industrial, os trabalhadores começaram a reivindicar 

os seus direitos, buscando melhoria, dando início ao Sindicato do Trabalho, junto 

com a revolta organizada pelos próprios trabalhadores da época. 

Nesse quesito os trabalhadores lutaram pela aposentadoria e ansiavam por 

usufruir do lazer, gerando a definição de “Turismo de Melhor Idade”. 

A atividade produtiva era manual e artesanal, faziam algumas utilizações de 

máquinas simples, mas era difícil. Com o início da Revolução Industrial, no século 

XVIII, na Inglaterra, houve uma série de mudanças sociais e econômicas, uma delas 

a inserção de máquinas e o rendimento do trabalho, aumentando a produção como 

um todo, dando início ao Capitalismo, tornando as cidades européias 

industrializadas. 

Com as más condições de trabalhos e a separação de proprietários e 

operários, ocorreu a revolta dos operários, influenciando os movimentos, diversos 

conflitos e gerando a criação do sindicato. 

Dado o fim à Revolução Industrial, deu início aos direitos trabalhistas, onde 

apoia os trabalhadores e servidores em geral. Os operários já cansados das más 

condições de trabalho começaram a reindivicar seus direitos e exigir uma melhora 

na qualidade de vida. 

Conseguido já a reinvidicalização1 dos direitos, conquistaram também a 

aposentadoria, um direito que valoriza a idade, invalidez e anos de contribuição para 

o trabalho. 

Após todos os anos de trabalho e cansaço adquiridos, os aposentados se 

tornam uma demanda de público-alvo turístico por procurarem o lazer fora da época 

                                                           
1
Reinvidicalização: Demandar esforços para recuperar algo que pertence a (ou está na posse de) 

outra pessoa: reivindicar um apartamento. 
Fonte:http://www.dicio.com.br/reivindicar/ 
Obtido: 19/05/2016 
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de temporada, nos gerando emprego, e se sentindo relaxados e dispostos a viverem 

novas aventuras. 

No segundo capítulo abordaremos o turismo e o lazer, colocado em pauta o 

direito do idoso ao lazer. 

O direito ao lazer é exercido pela Constituição Federal, desde 1988, de 

acordo com o artigo 6º "Direito ao Lazer", é considerado um direito social. 

Com o surgimento do Estatuto do Idoso, todos os idosos tem direito à 

cultura, lazer, educação, esporte, diversões, dentre outros benefícios, respeitando 

sempre a condição peculiar de idade (a partir de 60 anos de idade). 

Segundo o Ministério, a classificação dos tipos de turismo é subdividida e 

pode atender as atividades comunitárias. Há também uma classificação chamada 

"Turismo de Melhor Idade" que é considerada um importante nicho de mercado, que 

tem objetivo de entreter as pessoas acima de 60 anos e aposentados. 

No terceiro capítulo será abordado o interesse para desenvolver a proposta 

sobre os roteiros turísticos para melhor idade, apresentaremos os gráficos de 

porcentagem dos entrevistados de público-alvo e hotéis sobre a nossa proposta para 

amenizarmos os efeitos negativos de sazonalidade. 
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OBJETIVOS 

 

 

Objetivo Geral: 

Criar roteiro especificamente para o “Turismo de Melhor Idade” dentro da 

cidade do Guarujá com intuito de divulgar a cidade mostrando a sua história, 

paisagens naturais, cultura local, gastronomia, dentre outros, e assim aumentar a 

economia que o turismo promove e consequentemente o crescimento da demanda 

de empregos no mercado de trabalho. 

 

Objetivos Específicos: 

 Oferecer mais um tipo de roteiro turístico da cidade de Guarujá; 

 Aumentar a renda gerando empregos; 

 Valorização do turismo de melhor idade do Guarujá; 

 Especialização de profissionais específicos nesse trade turístico; 

 Aumento da demanda turística; 

 Experiência acadêmica na formatação de alternativas turísticas. 
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PROBLEMATIZAÇÃO 

 

 

A cidade de Guarujá sofre os efeitos negativos da sazonalidade em certos 

períodos do ano, como por exemplo, no outono, por sermos de uma cidade 

balneária e litorânea. O que se torna mais crítico devido à ausência de estrutura que 

poderia amenizar a evasão na ocupação turística e a manutenção das vagas de 

trabalho no trade. 

Acreditamos que existe uma carência de mão de obra qualificada e de 

roteiros turísticos específicos e adaptada para todas as estações e ao público 

específico, juntamente com o entretenimento próprio para melhor idade. 

A ausência de uma ocupação turística continua devido ao investimento de 

alternativas que não fosse somente “sol e mar”  com este nicho de mercado pode 

amenizar a ausência de emprego e propiciar outras oportunidades de 

empregabilidade. 
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METODOLOGIA 

 

 

Tipos de Pesquisas: 

1° Etapa: 

Para saber o que a cidade do Guarujá oferece para o desenvolvimento do 

Turismo de Melhor Idade, será desenvolvida uma pesquisa exploratória e descritiva, 

através de sites específicos. Quanto à procedência de dados será secundária e 

quanto à forma de análise qualitativa e quantitativa. 

2° Etapa: 

Para descobrir se existem projetos voltados para o Turismo de Melhor Idade 

no Guarujá, será desenvolvida a pesquisa exploratória, aos munícipes e turistas. 

Quanto á procedência dos dados será primário e quanto á forma de análise será 

qualitativo. 

3° Etapa: 

Para descobrir se os órgãos públicos ou empresas privadas têm serviço 

especializado para o turismo de melhor idade, será desenvolvida a pesquisa 

exploratória, junto ao trade turístico. Quanto á procedência dos dados será primário 

e quanto à forma de análise será qualitativo. 

4° Etapa: 

Para descobrir se os turistas estão cientes de que existe Turismo de Melhor 

Idade no Guarujá além do turismo balneário, será desenvolvida a pesquisa 

exploratória. Quanto á procedência dos dados será primário e quanto á forma de 

análise será quantitativo e qualitativo. 

5° Etapa: 

Para descobrir se os turistas e empresas privadas e públicas estão 

interessados em Turismo de Melhor idade no Guarujá, será desenvolvida a pesquisa 

exploratória, ao trade turístico e nos espaços de atrativos. Quanto á procedência dos 

dados será primário e quanto à forma de análise será quantitativo e qualitativo. 
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Técnicas de Pesquisas: 

1ª Etapa: 

Será desenvolvida a técnica documental (através de pesquisa pela internet) 

e com levantamento de campo através de entrevistas com responsáveis que tenham 

interesse no turismo de Melhor Idade na cidade do Guarujá. 

2ª Etapa: 

Será desenvolvida a técnica de levantamento de campo, “através de 

imagens”, junto aos locais que regem aos interesses, como vias de acesso, atrativos 

turísticos e serviços, sendo observação direta.  

3ª Etapa: 

Será desenvolvida a técnica de levantamento de campo, através de 

entrevistas com responsáveis de instituições públicas e privadas. 

4ª Etapa: 

Será desenvolvida a técnica de levantamento de campo, através de 

questionário junto aos turistas. 

5ª Etapa: 

Será desenvolvida a técnica de levantamento de campo, através de 

questionário, junto aos turistas e empresas públicas ou privadas. 

 

 

Instrumentos de Pesquisas: 

Para saber a opinião sobre o tema do trabalho foi realizado pesquisas junto 

aos profissionais do setor de hospedagem e com os turistas em final de semana e 

local estratégico tipo: Shopping e Feira de Artesanato. 
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Roteiro de Entrevista para os Hotéis: 

 

1. Qual a maior demanda turística deste Hotel? 

(  )Jovens de 15 á 29 anos          (  ) Adultos de 30 á 59 anos      

(  )Idosos acima de 60  anos       (  ) Família 

 

2. O Hotel trabalha com algum tipo de passeio ou roteiro na cidade de Guarujá ? 

(  ) Sim, Qual ?                    

(  ) Não, Por que ? 

 

3. Existe alguma procura por roteiros pela cidade?  

 

4. Você acredita que um roteiro desses na cidade do Guarujá aumentaria o 

movimento em seu Hotel em baixa temporada? 

 

5.  Existe algum interesse de seu hotel em obter um roteiro desse para seus 

hóspedes ? 

 

6. Você acha importante a qualificação profissional para trabalhar em Hotel na 

cidade? Se sua resposta for  sim, quais? 
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Roteiro para Entrevista para os Turistas: 

 

1. Qual seu papel na cidade de Guarujá?  

(  ) Morador (  ) Turista 

2. O (a) senhor (a) já procurou algum roteiro turístico pela cidade? Se sua resposta 

for sim, qual a especificidade? 

3. O (a) senhor (a) concorda que roteiros/atrativos turísticos aumentaria não 

somente a demanda como também a rentabilidade da cidade? 

(  )Sim                                 (  ) Não 

4. O (a) senhor (a) conhece algum roteiro específico para melhor idade na cidade 

de Guarujá? Qual? 

5. O (a) senhor (a) considera de grande interesse que os roteiros turísticos 

apresentem histórias sobre o Guarujá? 

(  )Sim                                 (  ) Não 

6. O (a) senhor (a) concorda que a cidade deveria ter mais opções de roteiros e 

mão de obra específica para melhor idade? 

(  )Sim                                 (  ) Não 

7. Qual o tipo de roteiro turístico o (a) senhor (a) teria interesse? 

(  ) Gastronômico   (  ) Compras      (  ) Saúde/Sol e Mar       (  ) Pesca 

(  ) Cultura              (  ) Esporte        (  ) Outros 

8. O (a) senhor (a) procura o Guarujá em baixa temporada? Se sua resposta for 

sim, para qual finalidade?  (Não obrigatório) 

9. Quanto o (a) senhor (a) estaria disposto a investir nesse roteiro com duração de 

até 4 horas ? 

(  ) Até R$30, 00     (  ) Até R$60, 00      (  ) Até R$100,00       

(  ) Até R$120,00 
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CAPITULO - I 

TRABALHO E O DIREITO NO TRABALHO 

 

 

Antes da Revolução Industrial a sociedade era voltada para as atividades de 

trabalho manual e artesanal, com advento da revolução industrial os operários 

começaram a lutar pelos seus direitos e com isso surgiu os direitos trabalhistas, 

direito ao lazer. Dentro desses direitos trabalhistas, também o direito a 

aposentadoria2. Nesta perspectiva o trabalhador anseia pela aposentadoria e com 

ela usufruir do lazer, onde surge a definição de “Turismo de Melhor Idade”. 

Neste histórico sobre o período de Revolução Industrial, alguns textos 

apresentam versões, como: 

 

1.1 - Histórico da classe operaria antes da Revolução Industrial:3 

O modo de vida variava pouco de uma geração para outra, e a maioria dos 

filhos seguia o ofício dos pais. Os trabalhadores e lavradores4 não tinham voz ativa 

no governo. Em muitos países, não havia nem mesmo eleições. 

Antes da Revolução Industrial, a atividade produtiva era artesanal e manual 

(daí o termo manufatura), no máximo com o emprego de algumas máquinas simples. 

Dependendo da escala, grupos de artesãos5 podiam se organizar e dividir algumas 

etapas do processo, mas muitas vezes um mesmo artesão cuidava de todo o 

processo, desde a obtenção da matéria-prima até a comercialização do produto 

                                                           
2
Aposentadoria: O valor recebido (por mês) pelo trabalhado que já se aposentou. Aposentar é a ação 

de se afastar do trabalho após completar os anos necessários ou afastamento do trabalho 
ocasionado por invalidez 
Fonte: http://www.dicio.com.br/aposentadoria/  
 Obtido: 10/05/2016 
3
 Revolução industrial: Foi um conjunto de mudanças que aconteceram na Europa nos séculos XVIII e 

XIX. A principal particularidade dessa revolução foi a substituição do trabalho artesanal pelo 
assalariado e uso das máquinas. 
Fonte: www.sohistoria.com.br/resumos/revolucaoindustrial.php 
Obtido: 10/05/2016 
4
 Lavrador: Indivíduo que lavra; quem realiza seu trabalho na lavoura; agricultor. 

Fonte: http://www.dicio.com.br/lavrador/  
Obtido: 10/05/2016 
5
 Artesão: Trabalhador manual que trabalha por sua conta, só ou com o auxílio dos membros da 

família e alguns companheiros. 
Fonte: http://www.dicio.com.br/artesao/ 
Obtido: 19/04/2016 
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final. Esses trabalhos eram realizados em oficinas nas casas dos próprios artesãos e 

os profissionais da época dominavam muitas (se não todas) etapas do processo 

produtivo. 

Imagem: nº 01  
Antes da Revolução Industrial – Sapataria 

 
Fonte: http://www.klickeducacao.com.br/enciclo/encicloverb/0,5977,IGP-415,00.html 

Obtido: 07/04/2016 
 

Ilustração da imagem: nº 1 mostra uma sapataria na época da Revolução 

Industrial: jornada de trabalho de mais de 12 horas. 

Com esse texto acima, temos como entendimento que antes da revolução 

industrial existiam muitos artesãos, pois como não havia máquinas, eram os 

artesãos que cuidavam de todo o processo de obtenção até a comercialização da 

obra prima, eles não tinham voz ativa no governo e nem direitos trabalhistas. 

 

1.2 - Revolução Industrial x Direitos Trabalhistas:6 

A Revolução Industrial deu início na Inglaterra, com uma série de mudanças 

sociais e econômicas. É caracterizada pela passagem da manufatura7 à indústria 

mecânica. Com a introdução de máquinas multiplicou o rendimento do trabalho e 

sendo assim, pôde aumentar a produção como um todo. Podemos citar algumas 

características da sociedade industrial, como por exemplo: a organização das mais 

diversas atividades humanas pelo capital, predominância industrial econômica e o 

crescimento da urbanização.  

                                                           
6
Fonte: http://direito-trabalhista.info/ 

Obtido: 21/06/2016 
7
Manufatura: Grande estabelecimento industrial; Fabricação em grande quantidade de determinados 

produtos industriais. 
Fonte: http://www.dicio.com.br/manufatura/ 
Obtido: 17/05/2016 

http://www.dicio.com.br/manufatura/
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Com essa revolução, oriunda da transformação da energia fóssil8, através do 

petróleo e seus derivados 

Antes uma Europa agrária, que se torna uma região com cidades populares 

e industrializadas.  

“[...] A Revolução Industrial ocorreu na Inglaterra, em meados 
do século XVIII, dando início à era do capitalismo9. Influenciou 
as relações sociais, dividindo-as em duas classes, a dos 
proprietários e dos operários. Os centros urbanos ficaram 
superlotados, ocasionando fortes mudanças demográficas, e 
transformando completamente o modo de vida da sociedade. 
Porém, as más condições de trabalho tiveram como resultado, a 
revolta dos operários. Os movimentos operários, os conflitos, e 
a criação do sindicalismo10, que resultou na legislação 
trabalhista, também foi uma das principais consequências da 
revolução.”11 
 

Entendemos através desse estudo que este período transcorreu a mudança 

da manufatura para a produção sem considerar a questão humanidade, gerando 

conflitos e mudanças nas relações do trabalho.  

Imagem: nº 02 
Primeira Revolução Industrial 

 
Fonte: 

http://wikigeo.pbworks.com/w/page/36435156/Primeira%20Revolu%C3%A7%C3%A3o%20Industrial 
Obtido: 07/04/2016 

                                                           
8
Energia fóssil: São classificados como fontes de energia não-renováveis pois só surgem a partir do 

processo de decomposição de resíduos orgânicos que vivera, há milhares de anos. 

Fonte: www.significados.com.br/combustivel-fossil/ 
Obtido: 17/05/2016 
9
Capitalismo: Estatuto jurídico e regime econômico de uma sociedade humana caracterizada pelo 

grande desenvolvimento do meio de produção e sua operação por trabalhadores que não são 
proprietários dos mesmos. 
Fonte: http://www.dicio.com.br/capitalismo/ 
Obtido: 10/05/2016 
10

Sindicalismo: Teoria das doutrinas sobre sindicatos. Defesa dos sindicatos. 

Fonte: http://www.dicio.com.br/sindicalismo/ 
Obtido: 10/05/2016 
11

 Fonte: http://revolucao-industrial.info/ 
Obtido: 12/04/2016 

http://www.significados.com.br/combustivel-fossil/
http://www.dicio.com.br/sindicalismo/
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Imagem: nº 03 

Revolução Industrial - Más condições de Trabalho 

 
Fonte:  

http://professor-josimar.blogspot.com.br/2010/05/as-formas-de-trabalho-variam-conforme-o.html 
Obtido: 

 
Imagem: nº 04 

Movimento Trabalhista - Trade Unions 

 
Fonte: http://www.historiadigital.org/curiosidades/6-doutrinas-sociais-da-revolucao-industrial/ 

Obtido: 07/04/2016 

 

As “Trade Unions” foram às organizações que deram origem movimento 

sindical. No início, tiveram uma evolução lenta em suas reivindicações. Porém, na 

segunda metade do século XIX, evoluíram para os sindicatos – forma de 

organização dos trabalhadores com um considerável nível de ideologização e 

organização. O mais eficiente e principal instrumento de luta das “Trade Unions” era 

a greve 

 

1.2.1 - Direito Trabalhista. 

Com o fim da revolução industrial operários começaram a lutar pelos seus 

direitos já cansados de tantas más condições de trabalho, com isso surgiu o direito 

trabalhista que apoia os trabalhadores e servidores em geral na Europa. 
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No mesmo estudo se minúcia os períodos desta mudança trabalhistas. 

“[...] As relações de trabalho existem desde a Pré-História12. 
Primeiro, com a busca pelas suas próprias coisas e, 
posteriormente, com o trabalho escravo durante a Idade Média13. 
Apesar dos direitos nesse período terem sido limitados, a figura 
do trabalhador foi evoluindo: surgiram entidades que 
representavam os produtores e trabalhadores e as lutas entre as 
classes surgiu o sindicalismo. 
Na Idade Moderna14, surge o trabalho livre. Trabalho livre, 
proveniente dos ideais da Revolução Francesa15 de “Liberdade e 
Igualdade”. Era possível contratar pessoas e utilizar o contrato 
para formar a relação entre as partes. 
No início do século XIX, o sentimento de revolução fazia parte 
da classe trabalhadora. “Os operários começam a reivindicar 
seus direitos e a exigir qualidade de vida no trabalho, sem que 
houvesse a perda de liberdade, fato que antes ocorria com os 
escravos e a dignidade.16” 

 

Observamos que as relações de trabalho os operários não conformados com 

suas condições de trabalho foram à luta pelos seus direitos trabalhistas, onde 

começaram a exigir e reivindicar a qualidade de vida no trabalho. 

 

1.3 - Aposentadoria – CLT (Consolidação Das Leis do Trabalho) 

No Brasil são reconhecidos os direitos trabalhistas a parti da gestão do 

então presidente Getúlio Vargas (década de 50), criando mecanismos que reconheci 

esses direitos   

 

 

                                                           
12

 Pré-História: Período de tempo que, na história do homem, corresponde ao momento que antecede 
a invenção da escrita e a utilização dos metais; Idade da Pedra. 
 Fonte: http://www.dicio.com.br/pre-historia/ 
Obtido: 10/05/2016 
13

 Idade Média: Período da história, principalmente europeia, que se inicia no século V, com o declínio 
do Império Romano, e vai até a metade do século XV, com o fim de Cinstantinopla, em 1453; período 
medieval. 
Fonte: http://www.dicio.com.br/idade-media/ 
Obtido: 10/05/2016 
14

 Idade Moderna: É uma época da História que tem início em 1453 (Tomada de Constantinopla pelos 
turcos otomanos), indo até 1789 (início da Revolução Francesa). Principais características no mundo 
ocidental; Período de transição do Feudalismo para o Capitalismo 
Fonte: www.suapesquisa.com/historia/idade_moderna.htm 
Obtido: 10/05/2016 
15

 Revolução Francesa: Corresponde ao período entre 1789 a 1799, que serviu para terminar o Antigo 
Regime. O lema da Revolução Francesa foi “Igualdade, Fraternidade e Liberdade”. 
Fonte: http://www.significados.com.br/revolucao/ 
Obtido: 10/05/2016  
16

 Fonte: http://direito-trabalhista.info/ 

http://trabalho-escravo.info/
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É criado em 27 de junho de 1990 o INSS; 

“[   ] Instituto Nacional do Seguro Social(INSS) é uma autarquia  
de do Governo do Brasil vinculada ao Ministério da Previdência 
Social que recebe as contribuições para a manutenção do 
Regime Geral da Previdência social, responsável pelo 
pagamento da aposentadoria, Pensão por morte,Auxílio-doença 
.Auxílio-acidente e outros benefícios para aqueles que 

adquirirem o direito a estes benefícios segundo o previsto pela 
lei. O INSS trabalha junto à Dataprev17, empresa de tecnologia 
que faz o processamento de todos os dados da Previdência. ”18 
Além do regime geral, os estados e municípios podem instituir 
os seus regimes próprios financiados por contribuições 
específicas.19 
 

Aposentadoria é o direito adquirido pelos servidores após completarem as 

regras estabelecidas pela Previdência Social20. Existem, atualmente, 3 (três) tipos de 

aposentadoria para servidores do regime celetista21: 

Aposentadoria. Conforme a Lei no 13.183, de 04 de novembro de 2015 que 

trata sobre a Aposentadoria (Anexo: nº 01 pag. 54) sendo um direito que foi dado 

aos trabalhadores, pode ser “adquirido” de três formas, que variam pela invalidez, 

idade, e anos de contribuição: 

 Idade: A nova regra determina que, para as mulheres que querem se 

aposentar até o fim de 2018 é preciso somar o tempo de contribuição com a 

idade, até atingir um total de 85 pontos. No caso dos homens, a soma deve 

ser de 95 pontos. O tempo mínimo de contribuição previdenciária é de 30 

anos para as mulheres e de 35 para os homens. 

                                                           
17

Dataprev: Empresa de Tecnologia e Informações da Previdência (Dataprev) é uma empresa pública 
brasileira, vinculada ao Ministério da Fazenda. É responsável pela gestão da Base de Dados Sociais 
Brasileira, especialmente a do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS). 
Fonte: https://pt.wikipedia.org/wiki/Dataprev 
Obtido: 17/05/2016 
18

 Previdência: Condição daquilo que é previdente, que prevê ou busca evitar previamente 

transtornos. Capacidade de ver de maneira prévia ou antecipada. 
Fonte: http://www.dicio.com.br/previdencia/  
Obtido: 17/05/2016 
19

Fonte: https://pt.wikipedia.org/wiki/Instituto_Nacional_do_Seguro_Social  

Obtido: 17/05/2016 
20

 Previdência Social: Abrange a cobertura, mediante contribuição, de riscos decorrentes de doença, 
invalidez, velhice, morte, proteção à maternidade; auxílio-doença, aposentadoria e pensão por morte. 
Fonte: https://pt.wikipedia.org/wiki/Previdência_social 
Obtido: 10/05/2016 
21

 Regime celetista: Regime em que o empregado público é regido pela CLT (Consolidação da Leis 
Trabalhistas). Assim como um empregado da iniciativa privada, tem carteira de trabalho e direito ao 
Fundo de Garantia por Tempo de Serviço  
Fonte: https://www.aprovaconcursos.com.br/noticias/2010/10/25/diferenca-entre-regime-celetista-e-
estatutario/ 
Obtido: 10/05/2016 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Autarquia
https://pt.wikipedia.org/wiki/Governo_do_Brasil
https://pt.wikipedia.org/wiki/Minist%C3%A9rio_da_Previd%C3%AAncia_Social_(Brasil)
https://pt.wikipedia.org/wiki/Minist%C3%A9rio_da_Previd%C3%AAncia_Social_(Brasil)
https://pt.wikipedia.org/wiki/Minist%C3%A9rio_da_Previd%C3%AAncia_Social_(Brasil)
https://pt.wikipedia.org/wiki/Contribui%C3%A7%C3%A3o_especial
https://pt.wikipedia.org/wiki/Previd%C3%AAncia_social
https://pt.wikipedia.org/wiki/Aposentadoria
https://pt.wikipedia.org/wiki/Pens%C3%A3o_por_morte
https://pt.wikipedia.org/wiki/Aux%C3%ADlio-doen%C3%A7a
https://pt.wikipedia.org/wiki/Aux%C3%ADlio-acidente
https://pt.wikipedia.org/wiki/Dataprev
https://pt.wikipedia.org/wiki/Regime_Geral_de_Previd%C3%AAncia_Social
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 Tempo de Contribuição: Pode ser integral ou proporcional. Para ter direito à 

aposentadoria integral, o servidor do sexo masculino deve comprovar pelo 

menos 35 anos de contribuição e ter 65 anos de idade; e do sexo feminino, 

comprovar 30 anos de contribuição e ter 60 anos de idade. Para requerer a 

aposentadoria proporcional, o servidor tem que combinar dois requisitos: 

tempo de contribuição e idade mínima. O servidor do sexo masculino pode 

requerer aposentadoria proporcional aos 53 anos de idade e 35 anos de 

contribuição; e o servidor do sexo feminino aos 48 anos de idade e 30 anos 

de contribuição. 

 Invalidez: Este benefício é concedido ao servidor que, por doença ou 

acidente, for considerado pela perícia médica da Previdência Social 

incapacitado para exercer suas atividades ou outro tipo de serviço que lhe 

garanta o sustento. O processo de aposentadoria por invalidez é executado 

pelo próprio INSS22, no momento em que o médico perito atesta a 

incapacidade para o trabalho por tempo indefinido. 

 

Compreendemos que os direitos trabalhistas foram reconhecidos a partir da 

década de 50, durante a presidência de Getúlio Vargas. 

O INSS é um órgão vinculado ao governo, através do Ministério da 

Previdência Social para receber contribuições e propiciar recursos quando os 

mesmos contribuintes necessitar dos benefícios como: auxílio-doença, auxílio-

acidente, dentre outros benefícios como a aposentadoria que precisa o contribuinte 

um período de contribuição como; completar a idade do beneficiado e somar com o 

tempo de contribuição dando a quantidade de anos “85 pontos (mulheres) e 95 

pontos (homens)” e completar as regras estabelecidas pela Previdência Social 

(2015) 

 

 

 

                                                           
22

INSS é a sigla de Instituto Nacional do Seguro Social, é um órgão do Ministério da Previdência 
Social, ligado diretamente ao Governo. O INSS, foi criado em 1988, e tem diversas funções, em 
especial as contribuições de aposentadoria dos cidadãos 
Fonte: www.significados.com.br/inss/ 
Obtido: 25/05/2016 
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CAPITULO - II 

LAZER E TURISMO 

 

 

2.1 - Direito Ao Lazer 

Na Constituição Federal do Brasil23, de 1988 é garantido através do seu 

artigo 6° “O Direito ao Lazer” na qual diz que; todo cidadão tem o direito ao lazer. 

De acordo com o artigo da Acadêmica de Direito; DALL ACQUA, Leda 

Justina, apresenta seu parecer;24 

 

“[...} Direito ao lazer – um direito garantido constitucionalmente 
A “Constituição Federal” de 1988 garantiu em seu artigo 6º, 
direitos sociais, dentre os quais, o direito ao lazer. Para 
identificação da figura do lazer e sua importância ao ser 
humano, é necessária a análise de duas dimensões, nas quais 
está inserido o lazer, quais sejam: Dimensão Humana e 
Dimensão Econômica. A Constituição Federal trata em seu 
artigo 7º, inciso XIII sobre a jornada de trabalho, assegurando ao 
trabalhador uma duração do trabalho normal, não superior a oito 
horas diárias e quarenta e quatro semanais. Neste mesmo 
sentido segue a CLT, no seu artigo 58, quando refere que a 
duração normal do trabalho não excederá de 8 horas diárias. O 
legislador além de limitar o horário de trabalho, esposando sua 
intenção no artigo 7º, inciso XIII da Constituição Federal, 
pretendeu que tal limite fosse respeitado. Senão, veja o artigo 
7º, inciso XVI, o qual dispõe sobre o adicional das horas extras, 
ou seja, das horas que excedem às 8 horas diárias e 44 horas 
semanais. Este artigo garante que, a remuneração do serviço 
extraordinário superior seja de no mínimo 50% à do normal, 
porquanto situação mais gravosa ao trabalhador. Ainda, 
atentando ao direito ao lazer, a Constituição Federal destaca a 
questão atinente25 ao repouso, referindo que este, deverá ser 
preferencialmente no domingo, caso contrário, só em casos em 
que a lei estabelecer. Se não há repouso ao domingo há 
violação ao direito ao lazer (ponto de vista social) porquanto 

                                                           
23

 Constituição Federal do Brasil: É a Lei Maior do País, onde estão garantidos os direitos e deveres 
dos cidadãos. A Constituição Federal Brasileira apresenta várias fontes constitucionais, inclusive que 
tratam da convivência comum dos seres humanos. 
Fonte: 
http://www.dicionarioinformal.com.br/significado/constitui%C3%A7%C3%A3o%20federal/17354/ 
Obtido: 17/05/2016 
24

DALL ACQUA, Leda Justina. Formada no curso de Direito da UNIVATES de Lajeado RS 
Fonte: http://www.viajus.com.br/viajus.php?pagina=artigos&id=4232&idAreaSel=2&seeArt=yes 
Obtido: 17/05/2016 
25

Antitente: Que se refere a que está relacionado com que estabelece relações ou semelhanças. 
Fonte: http://www.dicio.com.br/atinente/ 
Obtido: 15/07/2016 
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este dia é aquele em que o ser humano passa com seus 
familiares e amigos. Importante ainda destacar o direito às férias 
do trabalhador e sua observância ao direito ao lazer sob pena de 
afronta à tal direito social garantido constitucionalmente. ” 
 
 

Compreendemos que, lazer é um direito exercido continuamente pela 

Constituição Federal, desde 1988, de acordo com o artigo 6º "Direito ao Lazer", 

(Anexo nº02 pag. 55) considerado um direito social. Sendo assim, preferido o dia 

semanal de domingo, um dia preferencialmente em que o ser humano passe com 

seus familiares e amigos. O direito às férias também está ligado ao direito do lazer e 

sob pena garantida pela Constituição Federal do Brasil. 

 

2.2 - Estatuto do Idoso26 

É um estatuto onde do direito aos idosos e punições a quem não cumpram 

elas, foram direitos conquistados com o tempo, dando assim, a Terceira Idade, uma 

qualidade de vida melhor. 

Assim estão descriminadas suas cláusulas Dos Direitos Fundamentais: 

Capitulo V- Artigo 20. Da Educação, cultura, Esporte e Lazer (Anexo nº03 pag. 56): 

 
“[...] Art. 20. O idoso tem direito a educação, cultura, esporte, 
lazer, diversões, espetáculos, produtos e serviços que 
respeitem sua peculiar condição de idade. 
O exercício ao direito à educação, cultura, esporte, lazer, 
diversões, espetáculos, produtos e serviços dos idosos deve 
respeitar sua peculiar condição de idade, fundado efetivamente 
em razões de igualdade material, a fim de proporcionar um 
tratamento justo ao idoso em seu meio social. 
O respeito à peculiar condição de idade implica em afirmar que 
na medida de suas condições físicas e emocionais de usufruir 
de educação, cultura, esporte, lazer, diversões, espetáculos, 
produtos e serviços aos idosos devem ser destinados 
oportunidades de participar do meio social em que vive sem lhe 
acrescentar fardo algum tendo em vista a sua vulnerabilidade, 
condição está alçada em caráter de princípio a ser buscado por 
todos. ”27 
 

                                                           
26

 Estatuto do Idoso: É instituído o Estatuto do Idoso, destinado a regular os direitos assegurados às 
pessoas com idade igual ou superior a 60 anos. 
Fonte: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/2003/L10.741compilado.htm 
Obtido: 10/05/2016 
27

Fonte:http://www.direitocom.com/estatuto-do-idoso-comentado/titulo-ii-dos-direitos-fundamentais-do-

artigo-8-ao-42/capitulo-v-da-educacao-cultura-esporte-e-lazer-do-artigo-20-ao-25 
Obtido: 17/05/2016 

http://www.ufrgs.br/e-psico/publicas/estatuto_idoso.html
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O Estatuto do Idoso existe para que todo idoso tenha direito a educação, 

cultura, lazer, esporte, diversões, etc. Principalmente para que existam serviços que 

respeitem sua condição de idade (a partir de 60 anos). 

 

2.2 – Classificações dos Tipos de Turismo 

Classificação de turismo é entendida como uma forma de organizar o 

turismo. 

Segundo o Ministério do Turismo a classificação é subdividida atendendo as 

atividades de interesses comum, dando uma formatação na qual os prestadores de 

serviços e interessados se aproximem numa conformidade mais específica. Assim 

se apresenta as classificações:28 

 Turismo Social: Turismo Social é a forma de conduzir e praticar a atividade 

turística promovendo a igualdade de oportunidades, a equidade, a 

solidariedade e o exercício da cidadania na perspectiva da inclusão. 

 Ecoturismo: Ecoturismo é um segmento da atividade turística que utiliza, de 

forma sustentável, o patrimônio natural e cultural, incentiva sua conservação 

e busca a formação de uma consciência ambientalista através da 

interpretação do ambiente, promovendo o bem-estar das populações. 

 Turismo Cultural: Turismo Cultural compreende as atividades turísticas 

relacionadas à vivência do conjunto de elementos significativos do patrimônio 

 Histórico e cultural e dos eventos culturais, valorizando e promovendo os 

bens materiais e imateriais da cultura. 

 Turismo de Estudos e Intercâmbio: Turismo de Estudos e Intercâmbio 

constitui-se da movimentação turística gerada por atividades e programas de 

aprendizagem e vivências para fins de qualificação, ampliação de 

conhecimento e de desenvolvimento pessoal e profissional. 

 Turismo de Esportes: Turismo de Esportes compreende as atividades 

turísticas decorrentes da prática, envolvimento ou observação de 

modalidades esportivas. 

 Turismo de Pesca: Turismo de Pesca compreende as atividades turísticas 

decorrentes da prática da pesca amadora. 

                                                           
28

Fonte:http://www.turismo.gov.br/sites/default/turismo/o_ministerio/publicacoes/downloads_publicaco
es/Marcos_Conceituais.pdf 
Obtido: 15/03/2016 
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 Turismo Náutico: Turismo Náutico caracteriza-se pela utilização de 

embarcações náuticas como finalidade da movimentação turística. 

 Turismo de Aventura: Turismo de Aventura compreende os movimentos 

turísticos decorrentes da prática de atividades de aventura de caráter 

recreativo e não competitivo. 

 Turismo de Sol e Praia: Turismo de Sol e Praia constitui-se das atividades 

turísticas relacionadas à recreação, entretenimento ou descanso em praias, 

em função da presença conjunta de água, sol e calor. 

 Turismo de Negócios e Eventos: Turismo de Negócios e Eventos compreende 

o conjunto de atividades turísticas decorrentes dos encontros de interesse 

profissional, associativo, institucional, de caráter comercial, promocional, 

técnico, científico e social. 

 Turismo Rural: Turismo Rural é o conjunto de atividades turísticas 

desenvolvidas no meio rural, comprometido com a produção agropecuária, 

agregando valor a produtos e serviços, resgatando e promovendo o 

patrimônio cultural e natural da comunidade. 

 Turismo de Saúde: Turismo de Saúde constitui-se das atividades turísticas 

decorrentes da utilização de meios e serviços para fins médicos, terapêuticos 

e estéticos. 

 

Como podemos observar existem diversos tipos de turismo, essas 

classificações existem para facilitar as especialidades e qualificações profissionais 

para o ambiente do trabalho e promover a categoria do atrativo.  

 

2.2.1 - Classificação do Turismo de Melhor Idade 

O Turismo de Melhor Idade é um importante “nicho de mercado” que existe 

com intuito do entretenimento das pessoas acima de 60 anos e aposentados onde 

se tem o potencial e a prática de várias atividades ligadas ao Turismo, que podemos 

observar claramente o crescimento interno desse mercado. 
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Imagem: nº-05 

Turismo de Melhor Idade 

 
Fonte: https://www.bing.com/images/search?q=turismo+de+melhor+idade 

Obtido: 12/042016 
 

O turismo na melhor idade é um dos grandes destaques do turismo de lazer 

nos últimos tempos. Nunca se viu tantas opções de pacotes de viagens feitos 

específicos para esse pessoal que geralmente viajam em grupos e se divertem tanto 

quanto os jovens. 

E quem faz viagem a turismo, independente a idade, sabe que viajar é 

quase como uma terapia. A pessoa se sente muito melhor quando volta para sua 

cidade e pode contar as histórias e mostrar as fotos para seus parentes e amigos. 

 

2.2.2 - Programas Promocionais:  

Conforme o Ministério de Turismo, o programa “Viaja Mais Melhor Idade”29 

serve para facilitar a inclusão no mercado de viagens das pessoas com mais de 60 

anos, aposentados e pensionistas. Descontos, condições especiais e serviços 

personalizados proporcionaram a esse público a chance usufruírem dos benefícios 

da atividade turística interna. 

“[...] O projeto, teve sua primeira edição aberta em 2007. Como 
resultado, foi constatado o aumento das taxas de ocupação dos 
prestadores de serviços turísticos, e consequentemente, a 
redução dos efeitos da sazonalidade no setor. Até o 
encerramento, em 2010, foram vendidos cerca de 600 mil 
pacotes turísticos, gerando mais de R$ 531 milhões. 

                                                           
29

Fonte: http://www.viajamais.gov.br/vm/ 
Obtido: 17/05/2016 
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Para a segunda edição do VMMI, lançada em 2013, foi elaborado 
um portal de ofertas com descontos e vantagens exclusivas 
para o público do projeto: www.viajamais.gov.br. Até o final de 
2015, o portal obteve mais de 485 mil acessos, sendo oferecidas 
mais de 500 ofertas para 95 destinos brasileiros. ”30 

 

Imagem: nº 06 
Programa Viaja Mais Melhor Idade 

 
Fonte: https://www.bing.com/images/search?q=viaje+mais+melhor+idade 

Obtido: 15/05/2016 
 

Observamos através dos resultados apresentados que o programa “Viaja 

mais melhor idade”, que houve um crescimento nas viagens internas dando que, 

maior acessibilidade a este nicho de mercado o qual aumenta nossa demanda 

turística, renda e mais possibilidades de emprego nesse meio. 

 

2.3 -Guarujá e o Turismo para Melhor Idade 

Percebe-se que este nicho de mercado tem um potencial a ser considerado 

e sua evidência se apresenta também no litoral paulista. Como observamos em uma 

reportagem, que Guarujá e a Melhor Idade, esta interligado indiretamente ao 

esporte, e o quanto a cidade se interessa pela saúde e bem-estar de seus Idosos, 

dando atividades paras eles mesmos se distrair e ocupar seu tempo ócio. Também 

temos a questão da saúde na melhor idade que temos o exemplo na praia das 

                                                           
30

http://www.viajamais.gov.br/vm/ 
Obtido: 17/05/2016 
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Astúrias, no Guarujá, no qual se observa no período da manhã o quanto é bem 

frequentado por este público devido o histórico popular sobre o benéfico do ar 

marinho e as caminhadas na areia com menor impacto ao corpo. 

 

Assim o texto se trata de uma reportagem, realizada no Guarujá no Ano de 

2011.31 

“[...] A prática de esportes de lazer é essencial para a saúde e 
qualidade de vida, pois traz a evolução da capacidade motora, 
social e intelectual. Em Guarujá, o assunto é levado a sério. Há 
um projeto realizado com professores de Educação Física, que, 
além de proporcionar os esportes adaptados, como vôlei de 
praia, vôlei, tênis de mesa, bocha32, dentre outros esportes, 
criam também laços de amizade e melhoram a qualidade de vida 
de quem as pratica. Com o esporte e a interação social, a 
questão psicológica melhora, pois eles se sentem mais 
dispostos a realizar outras atividades do dia-a-dia, destaca. Hoje 
participam 35 mulheres e 26 homens no vôlei adaptado, 22 
homens e mulheres no bocha, sendo assim são os mesmo que 
participam das demais atividades praticadas. Segundo o 
professor Silvio Cardoso, responsável pelos esportes para 
homens idosos, o esporte ajuda na questão social. Além de 
fazerem amizades e de melhorarem a qualidade de vida e 
integração social, praticam também de campeonatos estaduais e 
conquistam bons resultados para a cidade. Durante os Jogos 
Regionais dos Idosos, promovido pelo Fundo Social de 
Solidariedade de São Paulo, conquistaram o direito de 
representar a região em diversas modalidades em São José dos 
Campos.” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
31

 Fonte: Reportagem 20/09/2011 
http://portal.guaruja.sp.gov.br/2011/09/agregando-amizade-com-qualidade-de-vida-guaruja-e-
referencia-em-esporte-e-saude-para-a-melhor-idade/ 
Obtido: 08/03/2016 
32

Bocha: Jogo que consiste em atirar bolas de madeira de uma certa distância e aproximá-las o mais 

possível de uma outra pequena. 
Fonte: http://www.dicio.com.br/bocha/ 
Obtido: 19/05/2016 
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Imagem: nº07 
Guarujá e o Turismo para Melhor Idade 

 
Fonte: http://pt.slideshare.net/Prefeitura_Guaruja/dirio-oficial-de-guaruj-28-09-2011 

Obtido: 07/04/2016 

 

Com o entendimento de estudo, observamos que a Melhor Idade no Guarujá 

está indiretamente ligada ao esporte, com esses campeonatos que os ocupam, e 

fazem socializar entre eles, a cidade apresenta festas direcionadas a eles, mas nada 

oficialmente, é sempre algo particular, com divulgação própria. 

 

2.4 – Associações e Instituições atuantes no Guarujá: 

Entre nossas praias (27)33no Guarujá, que apresenta inúmeros atrativos, 

capaz de agradar uma diversidade de públicos, mas se apresenta para este público 

em específico a Praia das Astúrias, que devido a sua aproximação com o centro de 

Guarujá, o qual favorece com diversos recursos como bares, restaurantes, shopping 

e outros recursos, consta edificado nesta praia três (3) “Colônias de Férias e 

Associações”, que recebem também o público “Melhor Idade” com atendimentos 

                                                           
33

 Inventário Turístico do Guarujá - ETEC Alberto Santos Dumont-Guarujá/SP 
Fonte: http://www.etecsantosdumont.com.br/ 
Obtido: 19/05/2016 
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diferenciados. Entre elas uma especializada (imagem: nº 07) para o nosso público-

alvo, restando as duas que não trabalham especificamente para a Melhor Idade mas 

recebe uma grande demanda do nosso público-alvo. Como apresentamos as 

instituições: 

 

2.4.1 - Associação dos Funcionários Aposentados do Banco do Estado de São 

Paulo 

Colônia de Férias Astúrias: Situada na Praia das Astúrias, é administrada 

pela AFABESP. Dispõem de 128 apartamentos de frente para o mar, duas piscinas 

(adulto e infantil), quadra poliesportiva, bar e lanchonete, salão de festas, refeitório 

para mais de 500 pessoas, sauna, parque infantil, salões de jogos diversos. Os 

apartamentos contam com frigobar, ventilador de teto e telefone. A frequência é 

prerrogativa exclusiva dos funcionários do Banespa, tanto aposentada como da 

ativa, e de seus familiares. A diária módica inclui café da manhã, almoço e jantar. Os 

hóspedes contam com um estacionamento com capacidade para 120 veículos, 

localizado na Rua Guaivira, a poucos metros da Colônia.34 

 

Imagem nº:08 
Associação dos Funcionários Aposentados do Banco do Estado de São Paulo 

 
Fonte: http://www.afabesp.org.br/home/guaruja.html 

Obtido: 12/04/2016 
 
 
 
 
 

                                                           
34

 Fonte: https://www.afpesp.org.br/institucional/ 
Obtido: 19/05/2016 
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2.4.2 - Sociedade Recreativa Bandeirantes 

Colônia de Férias Astúrias: Reforçando o espírito dos fundadores e dos 

funcionários do Banco Bandeirantes, os sócios existentes à época da venda do 

Banco, assumiram a responsabilidade pela gestão da Sociedade, sem o patrocínio 

de nenhuma entidade, buscando com ousadia, determinação e dedicação de seu 

corpo diretivo e conselho de administração, não só ampliar o quadro associativo 

como manter vivo os ideais da sua fundação e pelo permanente convívio entre todos 

os que participaram da existência do Banco Bandeira. Os objetivos estão sendo 

atingidos gradativamente, “ano após ano”, estamos sempre em busca de novos 

objetivos para oferecer aos associados a melhor opção de lazer no litoral de São 

Paulo. A Colônia de Férias da Sociedade Recreativa Bandeirantes localiza-se na 

cidade de Guarujá, à 90 km da cidade de São Paulo, situada na Praia de Astúrias, 

conhecida como a Pérola do Atlântico, em frente para o mar.35 

 

Imagem nº: 09 
Sociedade Recreativa Bandeirantes 

 
Fonte: http://www.apontador.com.br /colonia_ferias_bandeirantes 

Obtido:12/04/2016 

 

 

                                                           
35

 Fonte: http://www.srb.com.br/si/site/0200/p/Col%C3%B4nia 
Obtido: 12/04/2016 
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2.4.3 - Associação dos Funcionários Públicos do Estado de São Paulo: 

Associação destaca-se como a maior instituição associativa da América 

Latina com aproximadamente 250 mil sócios servidores públicos civis municipais, 

estaduais e federais do território paulista. A entidade dispõe de ampla 

infraestrutura36 para o melhor atendimento dos seus sócios com sua Sede Social e 

17 Unidades Regionais nos principais pólos37 da Grande São Paulo, interior e litoral 

do estado paulista, sempre zelando e respeitando pelo que enuncia seu estatuto 

com serviços voltados para promoção da qualidade de vida de seus associados nas 

áreas de esporte, lazer, recreação, cultura, saúde e educação. As 15 Unidades de 

Lazer e o Clube de Campo e Náutica são destaques de entretenimento e lazer nas 

tradicionais cidades turísticas litorâneas.38 

Imagem: nº10 
Associação dos Funcionários Públicos do Estado de São Paulo 

 
Fonte: https://www.afpesp.org.br/UL/Fotos.aspx?h=7 

Obtido: 12/04/2016 

                                                           
36

 Infraestrutura: Suporte invisível que sustenta uma construção: a infraestrutura do prédio. 
Fonte: http://www.dicio.com.br/infraestrutura/ 
Obtido: 19/05/2016 
37

Pólos: Cada uma das extremidades do eixo de uma esfera. 
Fonte: http://michaelis.uol.com.br/moderno/portugues/index.php?lingua=portugues-
portugues&palavra=Polo 
Obtido: 19/05/2016 
38

Fonte: https://www.afpesp.org.br/institucional/ 

Obtido: 17/05/2016 
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Com as Colônias e Associações, temos um benefício direcionado a este 

público localizada na Praia das Astúrias, que propicia maior circulação de turistas no 

comércio local e potencializar alguns pontos atrativos, como a “Feira de Artesanato 

das Astúrias” que devido à frequência continua do turista no ano, possibilita custo 

mais acessível em seus produtos comercializados. 

Imagem: nº 11 
Feira de Artesanato das Astúrias 

 
Fonte: https://www.google.com.br/search?q=feira+de+artesanato+da+praia+das+asturias 

Obtido: 19/05/2015 

 

Observamos a praia da Astúrias é um ponto com maior evidencia que ocorre 

o turismo de melhor idade devido às colônias e associações, mas não descartamos 

outros locais da cidade do Guarujá, como: 

 

Clube Vila Souza; que fica na Av. Artur Costa Filho, 282, Guarujá - SP, 

“[   ] A luta por um lugar ao sol e brio esportivo fizeram com 
que um grupo de jovens amigos insatisfeitos em um grande 
clube da cidade viessem a fundar oficialmente em dezembro 
de 1.948 o clube que seria batizado com o nome da vila onde 
moravam. O sonho de se formar um novo clube, logo ganhou 
vários adeptos no antigo distrito da Comarca de Santos. 
Sempre entre os mais importantes da Ilha, montando equipes 
de futebol com jogadores de alto padrão, a ponto de vários 
deles terem sido atletas profissionais no esporte Bretão até a 
nível internacional.”39 

                                                           
39

Fonte: http://vilasouza.com.br/novo/?page_id=4 

Obtido: 24/05/2016 

http://vilasouza.com.br/novo/?page_id=4
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Sociedade Esportiva Itapema; fica na Rua Padre Anchieta, 76 - Vila Alice - 

Guarujá, SP 

“[   ] Sociedade Esportiva Itapema Fundada em 24 de Outubro 
de 1959, visando congregar a sociedade de Vicente de 
Carvalho através da prática desportiva, tem alcançado dia 
após dia esse almejado projeto, sempre com muitas atrações 
de cunho social e principalmente com o incentivo à pratica de 
vários esportes e atividades físicas, sociais e culturais.”40 

 
ASIPAVIC - Associação dos Idosos e Aposentados da Ilha de Santo Amaro; 

fica na Rua Cerqueira César, 105. Vila Áurea - Vicente de Carvalho – SP 

“[   ] A Entidade fundada em 20/01/1992 foi criada com um 
foco único e sempre buscou organizar-se para atender a 
população idosa oferecendo atividades que propiciem uma 
melhor qualidade de vida à Melhor Idade que nos procura 
diariamente, porém uma reavaliação das ações tornou-se 
necessário, pois a família é a base para construção de uma 
sociedade mais humana e igualitária e sentimos a 
necessidade de oferecer um suporte mais eficaz á demanda, 
pois o bairro é carente de serviços focais e unificados.”41 

 

Cabe também lembrar que os munícipes participam também desses 

espaços como também CAEC42 e alguns eventos programados como, por exemplo, 

a dança de salão no Shopping Ferry Boat as quintas-feiras, a partir das 19h.  

Imagem: nº 12 
Quintas Dançantes no Shopping Ferry Boat 

 

Fonte:http://www.shoppingferryboat.com.br/ 
Obtido: 24/05/2016 

Podemos perceber que existem locais e atividades direcionadas para o 

público de melhor idade, mas entendemos que ainda pode ser feito muito mais para 

sermos uma referência turística neste segmento. 

                                                           
40

 Fonte: https://pt-br.facebook.com/sociedade.esportivaitapema 
Obtido: 24/05/2016 
41

Fonte: https://pt-br.facebook.com/ASIPAVIC-243445392359112/info?tab=overview 
Obtido: 24/05/2016 
42

 CAEC: Centro de Atividades Educacionais Comunitárias  
Fonte: http://g1.globo.com/sp/santos-regiao/noticia/2015/02/guaruja-oferece-mais-de-5-mil-vagas-
para-cursos-e-atividades-esportivas.html 
Obtido: 17/06/2016 

https://pt-br.facebook.com/sociedade.esportivaitapema
https://pt-br.facebook.com/ASIPAVIC-243445392359112/info?tab=overview
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CAPITULO III 

 

 

No interesse de desenvolver alternativas pra o turismo do Guarujá, se 

observa os nichos de mercado e opta-se pelo turismo de melhor idade tema do 

nosso trabalho. Objeto desse estudo possibilita amenizar os efeitos negativos do 

período sazonal, assim absorve-se o conhecimento através dos questionários 

realizados junto a empresários, profissionais e ao público-alvo. 

 

3.1 - Questionário direcionado ao público-alvo: 

Este questionário foi realizado para o nosso público-alvo, no dia 05 de junho 

de 2016 (domingo), na Feira de Artesanato das Pitangueiras, Shopping La Plage e 

na Feira de Artesanato da Praia das Astúrias, sendo realizados 18 questionários. 

Não levando em consideração, os abordados que não tiveram interesse de 

responder nossas questões. 

 

Obtendo os seguintes resultados abaixo: 

 

 

De acordo com o nosso público-alvo (turista), entrevistamos pessoas 

variadas entre turistas e moradores, que aceitaram fazer nossos questionários. 

 

Morador
50%

Turista
50%

1. Qual seu papel na cidade de Guarujá?
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Com os nossos entrevistados que afirmaram já ter procurado por roteiros 

pela cidade, segundo ele, buscam conhecer mais a cidade, sua história e seus 

pontos turísticos. 

 

 

 

Mais da metade de nossos entrevistados não só confirmaram que roteiros 

como estes aumentaria a demanda e a rentabilidade da cidade, como sentem falta 

de algo deste tipo na cidade. 

Sim
44%

Não
56%

2. O (a) senhor (a) já procurou algum roteiro 
turístico pela cidade? Se sua resposta for 

sim, qual especificidade?

Sim
94%

Não
6%

3. O (a) senhora (a) concorda que roteiros/atrativos 
turísticos aumentaria não somente a demanda 

como também a rentabilidade da cidade?
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Os entrevistados que responderam que conheciam algum tipo de roteiro pela 

cidade, indicaram somente o Programa: Rota SP, um roteiro que não é somente 

pela cidade, nem voltado somente para a Melhor Idade. 

 

 

 

Os entrevistados afirmaram que acha de grande importância um roteiro que 

eleve a história do Guarujá, e tragam as informações para os moradores e turistas 

 

SIM
11%

NÃO
89%

4. O (a) senhor (a) conhece algum roteiro 
específico para melhor idade na cidade de 

Guarujá? 

SIM
100%

NÃO
0%

5. O (a) senhor (a) considera de grande interesse 
que os roteiros turísticos apresentem histórias 

sobre o Guarujá?



46 
 

 

 

Os entrevistados concordam que deveria ter mais opção para a melhor idade 

no Guarujá, como o nosso projeto, eles afirmam que a cidade deveria dar mais 

“atenção” para eles. 

 

 

 

Podemos observar neste gráfico, o grau de interesse de nossos 

entrevistados para cada tipo de roteiro, onde Cultura e Saúde/Sol e Mar, despertam 

maior interesse neles. 

SIM
100%

NÃO
0%

6. O (a) senhor (a) concorda que a cidade deveria 
ter mais opções de roteiros e mão de obra 

específica para melhor idade?

Gastronômico
11%

Cultura
38%

Compras
7%

Esporte
11%

Saúde/ Sol e Mar
24%

Pesca
9%

Outros
0%

7. Qual o tipo de roteiro turístico o (a) senhor (a) teria 
interesse?
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Os entrevistados que procuram a cidade de Guarujá na baixa temporada, 

dizem que vem por conta da família e por possuir imóveis na cidade. 

 

 

 

De acordo com o resultado da pesquisa, a maioria dos entrevistados pagaria 

cerca de até 60 reais, por um roteiro deste tipo. Porém, nosso roteiro se encaixaria 

melhor, nos que escolhem entre R$100,00 á R$120,00. 

Sim
89%

Não
11%

8. O (a) senhor (a) procura o Guarujá em baixa 
temporada? Se sua resposta for sim, para qual 

finalidade? (Não obrigatório)

Até R$30,00
6%

Até R$60,00
44%

Até R$100,00
33%

Até R$120,00
17%

9. Quanto o (a) senhor (a) estaria disposto a investir 
nesse roteirto com duração de até 4 horas?



48 
 

 

3.2 - Questionário para os empreendedores e funcionários de hotéis: 

Estes gráficos estão baseados nos nossos questionários realizados nos dias 

05 e 07 de junho de 2016, (domingo e terça-feira) entre Hotéis do Centro do 

Guarujá, Astúrias e Enseada. 

 

 

 

De acordo com nossos com os Hotéis “entrevistados”, podemos observar 

que a maior demanda turística é a família, que também inclui os Idosos acima de 60 

anos. 

 

Jovens de 15 à 29 
anos
6%

Idosos acima de 
60 anos

0%

Adultos de 30 à 
59 anos

0%

Família
81%

Diversos
13%

1. Qual a maior demanda turística
deste hotel?

Sim
33%

Não
67%

2. O hotel trabalha como algum tipo de passeio, ou roteiro 

na cidade de Guarujá?
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O gráfico mostra que a maioria dos Hotéis entrevistados não trabalha com 

roteiros pela cidade. Os hotéis que trabalham. Disseram-nos que não são roteiros 

específicos e são empresas terceirizadas ou autônomas. 

 

 

Os Hotéis entrevistados relatam uma grande procura pelos seus hóspedes, 

por um roteiro que mostre mais a história da cidade. 

 

 

Os Hotéis entrevistados que nos responderam que não aumentaria, pelo 

fato do hotel não receber uma grande demanda do nosso público-alvo, mas falaram 

em acreditar que poderia desfocar a visão da cidade de somente ser praia. 

Sim
80%

Não
20%

3. Existe alguma procura por roteiros pela cidade?

Sim
73%

Não
27%

4. Você acredita que um roteiro desses na cidade do 
Guarujá, aumentaria o movimento em seu Hotel em baixa 

temporada?
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Os Hotéis interessados em adquirir o nosso projeto, afirmaram não só ser 

um grande atrativo, mas também iria desfocar dos turistas e visitantes da cidade, de 

somente ir à praia, e ter algo para ele se entreter. 

 

 

Maioria dos Hotéis entrevistados, afirma que é de grande importância a 

qualificação de profissionais. Entre as especificidades escolhidas estão: Idiomas, 

Atendimento, Gestão Hoteleira e Recreação. 

Com o entendimento dos questionários realizados os morados e turistas da 

cidade e Hotéis, podemos observar, que existe certa carência de Roteiros 

específicos pela cidade, e também observamos que existe sim, certo interesse entre 

as pessoas por roteiros que mostrem a cidade e valorize a cultura local. 

Sim
93%

Não
7%

5. Existe algum interesse de seu hotel em obter um roteiro 
desse para seus hóspedes?

Sim
93%

Não
7%

6. Você acha importante a qualificação prossifional para 
trabalhar em Hotel na cidade? Se sua respota for sim. 

quais?
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Pois bem, após aproximadamente 1 (um) ano de muitas pesquisas 

realizadas para concluir este trabalho acadêmico, pudemos perceber as fases que a 

melhor idade passou até aqui. 

Através desse trabalho iniciamos nossa compreensão pelo período que 

antecede a Revolução Industrial. A sociedade operária da época passou por muitas 

dificuldades na relação com o trabalho e após este período com as inserções das 

máquinas, ocorreu uma sobrecarga nas relações trabalhistas que promoveu atos de 

reindivicação pelos direitos do trabalho.  

Durante o período da presidência de Getúlio Vargas, na década de 50, foram 

reconhecidos os direitos trabalhistas, como: o órgão INSS, vinculado ao governo e 

através da Previdência Social que propiciou recursos contribuintes e benéficos, 

como por exemplo, a aposentadoria a partir dos 60 anos de idade. 

Atualmente o direito está também vinculado ao lazer, como o direito a férias. 

Este direito ao lazer, consta na Constituição Federal desde 1988. Já o estatuto do 

idoso (2003), aponta que todo idoso tem direito ao lazer, dentre outros. 

Na classificação “Turismo de Melhor Idade”, sendo um dos grandes 

destaques e interesse do mundo do turismo e lazer dos últimos tempos, com 

programas promocionais e entidades, houve um crescimento muito grande, dando 

maior acessibilidade a este nicho de mercado e aumentando a demanda turística. 

Já na cidade de Guarujá, observa-se que o Turismo de Melhor Idade está 

mais direcionado para os eventos esportivos com a vinda organizada de visitantes 

principalmente do interior do estado de São Paulo, provavelmente devido a condição 

geográfica disposta no litoral paulista, que é um atrativo à qualquer idade. 

Entendemos também que a socialização desses participantes se torna mais próxima 

quando a cidade tem os tributos turísticos iguais o Guarujá.  

Nossos estudos apontados através de gráficos apresentam algumas 

alternativas e respostas as perguntas feitas ao público-alvo. Com o intuito de saber 

sobre o que este nicho de mercado tem como seu interesse e as possibilidades de 

amenizar  os efeitos negativos de sazonalidade, gerando oportunidades de  renda e 

emprego, valorização desse cidadão e possibilidades para a prestação de serviços e 

aprimoramento e novos profissionais no trade turístico. 

 



52 
 

WEBGRAFIA 

 

 DALL ACQUA, Leda Justina. Formada do curso de Direito da UNIVATES de 
Lajeado RS 

 file:///C:/Documents%20and%20Settings/aluno/Meus%20documentos/Downlo
ads/estatuto_idoso_5ed.pdf  

 http://direito-trabalhista.info/ Direito Trabalhista 

 http://michaelis.uol.com.br/moderno/portugues/index.php?lingua=portugues-
portugues&palavra=Polo Pólo 

 http://portal.guaruja.sp.gov.br/2011/09/agregando-amizade-com-qualidade-de-
vida-guaruja-e-referencia-em-esporte-e-saude-para-a-melhor-idade/  
Reportagem:20/09/2011 Guarujá E A Melhor Idade 

 http://revolucao-industrial.info/ > Revolução Industrial 

 http://vilasouza.com.br/novo/?page_id=4 Clube Vila Souza 

 http://www.dicio.com.br/aposentadoria/ >Aposentadoria 

 http://www.dicio.com.br/artesao/  > Artesão 

 http://www.dicio.com.br/atinente/; Antitente 

 http://www.dicio.com.br/bocha/  Bocha 

 http://www.dicio.com.br/capitalismo/ Capitalismo 

 http://www.dicio.com.br/idade-media/ Idade Média 

 http://www.dicio.com.br/infraestrutura/ Infraestrutura 

 http://www.dicio.com.br/lavrador/  > Lavrador 

 http://www.dicio.com.br/manufatura/ > Manufatura 

 http://www.dicio.com.br/pre-historia/  Pré-História 

 http://www.dicio.com.br/previdencia/  Previdência 

 http://www.dicio.com.br/reivindicar/ > Reinvidicalização 

 http://www.dicio.com.br/sindicalismo/ Sindicalismo 

 http://www.dicionarioinformal.com.br/significado/constitui%C3%A7%C3%A3o
%20federal/1735/ Constituição Federal do Brasil 

 http://www.direitocom.com/estatuto-do-idoso-comentado/titulo-ii-dos-direitos-
fundamentais-do-artigo-8-ao-42/capitulo-v-da-educacao-cultura-esporte-e-
lazer-do-artigo-20-ao-25 Estatuto do Idoso 

 http://www.etecsantosdumont.com.br/ Inventário Turístico do Guarujá-ETEC 
Alberto Santos Dumont-Guarujá/SP 

 http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Lei/L13183.htm  

 http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituicao.htm  

http://vilasouza.com.br/novo/?page_id=4
http://www.dicio.com.br/manufatura/


53 
 

 http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/2003/L10.741compilado.htm 
Significado Estatuto do Idoso 

 http://www.significados.com.br/revolucao/ Revolução Francesa 

 http://www.srb.com.br/si/site/0200/p/Col%C3%B4nia Sociedade Recreativa 
Bandeirantes 

 http://www.turismo.gov.br/sites/default/turismo/o_ministerio/publicacoes/downl
oads_publicacoes/Marcos_Conceituais.pdf Classificações dos Tipos de 
Turismo 

 http://www.viajamais.gov.br/vm/ Programa Viaja Mais 

 http://www.viajus.com.br/viajus.php?pagina=artigos&id=4232&idAreaSel=2&s
eeArt=yes 

 https://pt.wikipedia.org/wiki/Dataprev Dataprev 

 https://pt.wikipedia.org/wiki/Instituto_Nacional_do_Seguro_Social Instituto 
Nacional do Seguro Social 

 https://pt.wikipedia.org/wiki/Previdência_social   Previdência Social 

 https://pt-br.facebook.com/ASIPAVIC-243445392359112/info?tab=overview 
ASIPAVIC - Associação dos Idosos e Aposentados da Ilha de Santo Amaro 

 https://pt-br.facebook.com/sociedade.esportivaitapema Sociedade Esportiva 
Itapema;fica na Rua Padre Anchieta 

 https://www.afpesp.org.br/institucional/ - Associação dos Funcionários 
Aposentados do Banco do Estado de São Paulo 

 https://www.afpesp.org.br/institucional/ Associação dos Funcionários Públicos 
do Estado de São Paulo 

 https://www.aprovaconcursos.com.br/noticias/2010/10/25/diferenca-entre-
regime-celetista-e-estatutario/  Regime celetista 

 www.significados.com.br/combustivel-fossil/ Energia fóssil 

 www.significados.com.br/inss/ INSS 

 www.sohistoria.com.br/resumos/revolucaoindustrial.php > Significado 
Revolução industrial 

 www.suapesquisa.com/historia/idade_moderna.htm Idade Moderna 

 

 

 

 

 

 

 

https://pt-br.facebook.com/ASIPAVIC-243445392359112/info?tab=overview
https://pt-br.facebook.com/sociedade.esportivaitapema
http://www.significados.com.br/combustivel-fossil/


54 
 

ANEXOS 

 

Anexo: nº 01 

 
Presidência da República 

Casa Civil 
Subchefia para Assuntos Jurídicos 
LEI Nº 13.183, DE 4 DE NOVEMBRO DE 2015. 
Mensagem de veto 
Convertida da Medida Provisória nº 676, de 2015 
Vigência 

Altera as Leis nºs 8.212, de 24 de julho de 1991, e 8.213, de 24 de julho de 1991, 
para tratar da associação do segurado especial em cooperativa de crédito rural e, ainda 
essa última, para atualizar o rol de dependentes, estabelecer regra de não incidência do 
fator previdenciário, regras de pensão por morte e de empréstimo consignado, a Lei nº 
10.779, de 25 de novembro de 2003, para assegurar pagamento do seguro-defeso para 
familiar que exerça atividade de apoio à pesca, a Lei nº 12.618, de 30 de abril de 2012, para 
estabelecer regra de inscrição no regime de previdência complementar dos servidores 
públicos federais titulares de cargo efetivo, a Lei nº 10.820, de 17 de dezembro de 2003, 
para dispor sobre o pagamento de empréstimos realizados por participantes e assistidos 
com entidades fechadas e abertas de previdência complementar e a Lei nº 7.998, de 11 de 
janeiro de 1990; e dá outras providências 

A PRESIDENTA DA REPÚBLICA Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu 
sanciono a seguinte Lei: 

“Art. 29-C. O segurado que preencher o requisito para a aposentadoria por tempo de 
contribuição poderá optar pela não incidência do fator previdenciário no cálculo de sua 
aposentadoria, quando o total resultante da soma de sua idade e de seu tempo de 
contribuição, incluídas as frações, na data de requerimento da aposentadoria, for: 

I - igual ou superior a noventa e cinco pontos, se homem, observando o tempo mínimo 
de contribuição de trinta e cinco anos; ou 

II - igual ou superior a oitenta e cinco pontos, se mulher, observado o tempo mínimo 
de contribuição de trinta anos. 

§ 1º Para os fins do disposto no caput, serão somadas as frações em meses 
completos de tempo de contribuição e idade. 

§ 2º As somas de idade e de tempo de contribuição previstas no caput serão 
majoradas em um ponto em: 

I - 31 de dezembro de 2018; 
II - 31 de dezembro de 2020; 
III - 31 de dezembro de 2022; 
IV - 31 de dezembro de 2024;  
V - 31 de dezembro de 2026. 

Fonte: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Lei/L13183.htm 
Obtido: 19/05/2016 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L8213cons.htm#art29c.
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Anexo: n°02 

 

 
Presidência da República 

Casa Civil 
Subchefia para Assuntos Jurídicos 
CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL DE 1988 
 
Vide Emenda Constitucional nº 91, de 2016 
 
Emendas Constitucionais  
Emendas Constitucionais de Revisão 
Ato das Disposições Constitucionais Transitórias 
 
Atos decorrentes do disposto no § 3º do art. 5º 
 
ÍNDICE TEMÁTICO 
 
Texto compilado 
 

PREÂMBULO 
 
        Nós, representantes do povo brasileiro, reunidos em Assembléia Nacional Constituinte 
para instituir um Estado Democrático, destinado a assegurar o exercício dos direitos sociais 
e individuais, a liberdade, a segurança, o bem-estar, o desenvolvimento, a igualdade e a 
justiça como valores supremos de uma sociedade fraterna, pluralista e sem preconceitos, 
fundada na harmonia social e comprometida, na ordem interna e internacional, com a 
solução pacífica das controvérsias, promulgamos, sob a proteção de Deus, a seguinte 
CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL. 

 

CAPÍTULO II 
DOS DIREITOS SOCIAIS 

  

Art. 6º São direitos sociais a educação, a saúde, a alimentação, o trabalho, a moradia, o 
transporte, o lazer, a segurança, a previdência social, a proteção à maternidade e à infância, 
a assistência aos desamparados, na forma desta Constituição.   (Redação dada pela 
Emenda Constitucional nº 90, de 2015) 

 
 
Fonte: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituicao.htm 
Obtido: 19/05/2016 
 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Emendas/Emc/emc90.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Emendas/Emc/emc90.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Emendas/Emc/emc90.htm


56 
 

Anexo: n°03 

 
Presidência da República 

 
LEI Nº 10.741, DE 1º DE OUTUBRO DE 20031 (Estatuto do Idoso) Dispõe sobre o Estatuto 
do Idoso e dá outras providências. O presidente da República Faço saber que o Congresso 
Nacional decreta e eu sanciono a seguinte lei: 

 
 
CAPÍTULO V – DA EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER 
Art. 20. O idoso tem direito a educação, cultura, esporte, lazer, diversões, espetáculos, 
produtos e serviços que respeitem sua peculiar condição de idade. 
 
Fonte:file:///C:/Documents%20and%20Settings/aluno/Meus%20documentos/Downloads/esta
tuto_idoso_5ed.pdf 
Obtido: 19/05/2016 
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Anexo: n°04 

Roteiro: 
 

Cultural  

Saída em frente ao hotel. 

Iremos ao Ferry Boat para vermos um filme antigo que escolheríamos  

especialmente para vocês, e depois aproveitaríamos as quintas dançantes que são 

organizadas pelo Ferry Boat, com musica e dança para melhor entretenimento. 

Horário livre 

Sol e Mar: 

Saída em frente ao hotel. 

Primeiro faríamos uma pequena atividade com exercícios físicos adaptados 

para os senhores na ponta da praia das Astúrias. Depois seguiríamos de ônibus até 

a praia de Pitangueiras para que lá os senhores tivessem uma pequena aula de surf 

adaptado pelo surfista Pirata dono da escola de Surf „Piratas Surf Clube‟ 

Horário Livre 

Pesca/ Gastronomia: 

Saída em frente ao hotel. 

Nesse dia iremos até a praia do Perequê com intuito de levar-los á pesca e 

logo após a pesca, os levaríamos para almoçar em um restaurante que ofereça  

comida caiçara. 

 Horário Livre 

Compras: 

Saída em frente ao hotel. 

Os levaríamos até a feira de sábado em Vicente de Carvalho, depois 

seguiríamos ate a Av. Thiago Ferreira onde se encontra um centro de comércio com 

variedades de produtos e no final da tarde após passearmos, iremos até a 

confeitaria Santa Dona para lanchar. 

  

Horário Livre 
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