
O objetivo principal da 1ª Feira 
Internacional de Turismo, dos colégios 

Odete São Paio e Jean Piaget, é 
identificar e valorizar a riqueza cultural 

dos países envolvidos  no projeto e 
conhecer seus aportes em 

quanto à sustentabilidade, por ter sido 
o ano 2017 declarado pela ONU como o 

“Ano Internacional do Turismo 
Sustentável”.

Trabalho das turmas :
2402 e 2901 .

Agradecemos sua participação em 
nosso evento.

Contato:
www.odetesaopaio.com.br

www.cojep.com.br
Tel.2603-2527 - 2701-2496

Apoio:

FITUR 2017

É a capital e a maior cidade do Peru.
Localiza-se nos vales dos rios Chillón, Rímac
e Lurín, na parte central do litoral peruano,
com vista para o Oceano Pacífico.
Juntamente com o porto marítimo de El
Callao, forma uma área urbana contígua
conhecida como Região Metropolitana de
Lima. Com uma população de quase 10
milhões, Lima é a região metropolitana
mais populosa do Peru e a terceira maior
cidade da América Latina (atrás de São
Paulo e Cidade do México).
Lima foi fundada pelo conquistador
espanhol Francisco Pizarro em 18 de
janeiro de 1535, como Ciudad de los Reyes.
Tornou-se a capital e mais importante
cidade do Vice-Reino do Peru. Após a
Guerra da Independência Peruana, tornou-
se a capital da República do Peru.

Lima

FITUR 2017

PERU



Moeda:

Nuevo sol

Língua Oficial
Espanhol
Línguas cooficiais: 
Quíchua, aimará, 
e outras línguas 
nativas.

População
para 2016:

31.488.625 
habitantes

Sustentabilidade no
PERU

A cor vermelha representa 
dois aspectos culturais 
importantes na História: o 
estandarte dos Incas e a 
bandeira do reino de Castela 
(Espanha). A cor branca 
simboliza a paz, pureza de 
sentimentos e justiça.

O Modelo de Responsabilidade Social
Ambiental do Peru 2021 é uma ilustração
prática da preocupação do Peru pelo meio
ambiente, que inclui uma revisão do conceito
de Responsabilidade Social Ambiental, as
ações que devem ser executadas pela
empresa junto a cada um dos seus
stakeholders ou grupos de interesse, e os
benefícios gerados por estas ações, tanto
para o grupo de interesse impactado como
para a própria empresa. Atualmente Peru
2021 conta com o apoio de mais de 50
empresas peruanas que estão trabalhando
com o modelo desenvolvido pela
organização.

A flauta peruana é um 
instrumento de sopro que 
tem um tamanho variável. A 
mais conhecida tem seis 
'caninhos' na parte da frente 
e sete na parte de traz. A 
flauta representa muito bem 
o estilo de música andina.

Huacachina é um 
pequeno oásis 
cercado por dunas de 
areia. Está localizada 
na província de Ica. 
Tem uma população 
permanente de cerca 
de 100 pessoas, 
embora hospede 
milhares de turistas a 
cada ano.

Machu Picchu 
também chamada 
"cidade perdida dos 
Incas", é uma cidade 
pré-colombiana bem 
conservada, 
localizada no topo de 
uma montanha, a 
2400 metros de 
altitude, no vale do 
rio Urubamba, atual 
Peru. Foi construída 
no século XV.

A seguir a Cusco e Machu 
Picchu, o Lago Titicaca é, 
muito provavelmente, a 
segunda atracção turística 
mais procurada no Peru.

É um país sul-americano com 
um território de 1.285.220 
km² limitado ao norte pelo 
Equador e pela Colômbia, a 
leste pelo Brasil e pela Bolívia 
e ao sul pelo Chile. O seu 
litoral, a oeste, é banhado 
pelo oceano Pacífico.

O Peru está dividido em 25 
regiões e a província de Lima. 
As 25 regiões estão divididas 
em 196 províncias. As 196 
províncias (incluindo a 
província de Lima), por sua 
vez, estão subdivididas 1 869 
distritos.

Bandeira 

Cusco, a antiga capital 
do Império Inca, é uma 
cidade única e 
imperdível numa 
localização fora de série, 
a 3.500 metros de 
altitude. 


