


PELO FOMENTO TURÍSTICO  
E ECONÔMICO DO MUNICÍPIO 

► Cubatão é uma das cidades com maior potencial ecoturístico do 
País, mas esse imenso tesouro tem sido pouco explorado 

► Em um diagnóstico recente elaborado pela Secretaria de Turismo 
de Cubatão, constatou-se que seria necessário desenvolver ações 
que levassem ao conhecimento do próprio munícipe a dimensão do 
patrimônio histórico, cultural e ambiental de sua cidade.  



ARREGAÇANDO AS MANGAS 

► O projeto Redescobrindo Cubatão surgiu dessa enorme 
dificuldade que o município possui em atrair turistas, em 
comparação com as outras cidades da região da Costa da Mata 
Atlântica. Tanto que das nove cidades que englobam essa divisão, 
Cubatão ainda é a única que ainda não possui a chancela de 
Estância Turística. 

► Para sair dessa inércia, é preciso ações conjuntas e coordenadas 
que divulguem, estruturem e fomentem o turismo e a economia 
local. 



OPORTUNIDADES 

► O fomento turístico no município de Cubatão depende de uma 
série de esforços para se consolidar. Essas ações se darão por meio 
de iniciativas criativas, parcerias e a união da sociedade civil 
organizada. 

► Desta forma a cidade se desenvolve, consolida sua imagem 
como destino turístico e toda cadeia econômica e produtiva se 
beneficia. 



OPORTUNIDADES 

► Exatamente pela falta de exploração desse potencial turístico, a 
cidade ainda não possui uma mínima estrutura de divulgação 
turística. Não há cartões postais de Cubatão à venda em seu 
comércio local, como: bancas de jornal, agências de viagens e 
turismo, estande de eventos internos e externos, hotéis, balcões de 
informações turísticas, entre outros. 



GRANDE OPORTUNIDADE: O TURISMO INDUSTRIAL 

► A história de Cubatão está 
intimamente ligada à história da 
industrialização do país. É um 
trunfo que deve ser melhor 
aproveitado pelo Polo  
 
► A exemplo de São Bernardo do 
Campo, Cubatão pode ser 
referência como destino turístico 
industrial de âmbito nacional 
e internacional 



NOSSOS OBJETIVOS 

► Produzir cartões postais com imagens de interesse turístico para serem 
utilizadas em ações de marketing no município de Cubatão e fora dele; 

► Levar ao conhecimento do maior número de pessoas possível as 
imagens de interesse turístico de Cubatão, tanto para o público interno 
como externo; 

► Instrumentalizar o comércio, rede hoteleira e agências de turismo para 
uma melhor e mais eficiente divulgação dos nossos atrativos turísticos. 

► Despertar e desenvolver, junto com o Polo, o amplo potencial 
econômico do turismo industrial em Cubatão 



QUEM SOMOS 

A CKR Postal é uma associação de profissionais liberais, cidadãos de 
Cubatão, ativistas e entusiastas do fomento turístico/cultural da Região 

Marcus Cabaleiro 
Fotógrafo 
 

Kokinho Guerreiro 
Ativista cultural 
 

Robson Gonzalez 
Publicitário 
 

Allan Nóbrega 
Jornalista 

Integrantes da CKR Postal com Toninho Ribeiro (de crachá),  
secretário de Turismo de Cubatão 



MODELO DE POSTAL 



EXPOSIÇÃO FOTOGRÁFICA 



EXPOSIÇÃO FOTOGRÁFICA 



EXPOSIÇÃO FOTOGRÁFICA 



CKR POSTAL NA IMPRENSA 



CKR POSTAL NA IMPRENSA 



CKR POSTAL NA IMPRENSA 



FAÇA PARTE DESSA INICIATIVA! 

Alie sua marca a um projeto da Cidade, inovador e que valoriza as 
belezas naturais e turísticas de Cubatão 

► Patrocínio de exposição fotográfica de nossos trabalhos 
► Verso dos postais disponível para anúncios 
► Produção especial de cartões postais e folders contendo 
informações de roteiros/locais turísticos específicos 
► Brindes de final de ano para seus colaboradores 
► Promoções pontuais, em parceria com instituições de classe, 
com parte da verba revertida para projetos sociais 



VISIBILIDADE - EXPOSIÇÃO 

COTA GUARÁ 

COTA CAMINHO 

COTA CRUZEIRO 



VISIBILIDADE – CARTÃO POSTAL 

SOMENTE 
COTA GUARÁ 



PARCEIROS INSTITUCIONAIS 

Secretaria Municipal 
de Turismo 



CKRPostalCubatao 

ckrpostal@gmail.com 


