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Muitas são os formas para destacar uma cidade. Pode-se dizer que ela é:
saudável, educadora, empreendedora, agradável, amigável, sedutora,
inteligente, admirada, atraente etc. , para salientar as características que a
tornam incomum. Nesse livro procurei descrever porque dezenas de
cidades paulistas são inspiradoras, desfrutando de uma grande
visitabilidade, ao oferecerem condições atraentes para assistência à
saúde, educação, compras, abertura negócios e especialmente diversão.
Elas contam com uma ampla gama de opções para o entretenimento festas típicas, competições esportivas, roteiros gastronômicos, turismo
(religioso, rural, lazer etc. ), existência de "tesouros" naturais (praias, rios,
represas, trilhas, montanhas etc. ) ou culturais (museus, teatros, igrejas,
edificações históricas). Neste segundo volume do livro Cidades Paulistas
Inspiradoras há diversos exemplos de cidades relativamente pequenas
como Olímpia, que nestes últimos dez anos desenvolveu tanto as suas
atrações (especialmente o parque aquático) que tem recebido em média 6
mil visitantes por dia, ou cidades maiores como Ribeirão Preto, que com
eventos como a Agrishow, lota não apenas todos os seus hotéis e
pousadas, mas também os das cidades vizinhas, quando seus
restaurantes ficam repletos e o comércio sente um "aquecimento" incrível.
E atualmente, no Estado de São Paulo, pela lei no. 1261/2015, do
deputado estadual João Carramez, foi criado o programa especial
Municípios de Interesse Turístico (MIT), com a finalidade de mudar o perfil
de cidades, aptas a terem o turismo como uma atividade prioritária.
Justamente um dos objetivos desse livro é descrever os bons resultados
já obtidos com o turismo em diversas cidades paulistas, para inclusive
incentivar muitas outras a quererem não só integrar o MIT, mas realmente
revolucionarem as suas economias, gerando milhares de novos
empregos. Boa leitura e entre logo em ação na sua cidade. Torne-a cada
vez mais inspiradora e relevante especialmente para os seus moradores.
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