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 INTRODUÇÃO 

UM DESTINO A SER CHAMADO DE TURÍSTICO:  
PONTA GROSSA-PR 

 
 

Já estamos acostumados a escutar que o turismo é uma atividade promissora, que não 

agride o meio ambiente, que colabora para a preservação do patrimônio cultural tangível e 

intangível seja ele: histórico, natural, museológico, arquitetônico, iconográfico, manifestações 

culturais, para a geração de emprego e renda, enfim, para o crescimento e desenvolvimento 

econômico, social e cultural na região em que se instala. 

Porém, para que o turismo proporcione este desenvolvimento, são necessários decisões 

pautadas em  Planejamento e organização da atividade, onde exista a gestão profissional do 

setor, bem como qualificação do quadro de funcionários e isso é projetado em Ponta Grossa, na sua 

Secretaria Municipal de Turismo. 

Agregado a essa Organização Oficial do Turismo, deve ser composto um Conselho 

Municipal de Turismo – COMTUR, com o objetivo de se caracterizar num espaço de discussão e 

proposição de ações condizentes com o cenário local, sendo essencial para a estruturação e a 

promoção do turismo. Deve ser parte integrante da Secretaria, pois é um canal de participação 

popular, com características consultivas e deliberativas. Desta maneira Ponta Grossa tem 

oficialmente o COMTUR criado pela Lei 6925 de 2002,  e o FUMTUR, criado pela Lei 7089 de 

2002. 

Também outros órgãos e setores devem estar em consonância com o órgão municipal de 

turismo, como: Observatório de Turismo, outras secretarias municipais como Educação, Cultura, 

Obras, Indústria e Comércio, da Fazenda, entre outros.  



  

 

  

 
 INTRODUÇÃO 

UM DESTINO A SER CHAMADO DE TURÍSTICO:  

PONTA GROSSA-PR 

 

 

Mas é necessário um trabalho contínuo, em conjunto com toda a estrutura municipal pública e privada 

e focado no planejamento e organização da atividade, para que em um futuro próximo Ponta Grossa seja 

reconhecida como um destino de qualidade, competitividade, inteligente e inovador, conforme orientações 

do Paraná Turístico 2026. 

O turismo não se faz somente com boas intenções, mas com organização e parcerias importantes, 

para que o crescimento da atividade seja coerente com as premissas da Política Nacional e Estadual do 

Turismo.  

 
MISSÃO 

Criar condições para que Ponta Grossa se torne um Destino Turístico de qualidade, promovendo o 

desenvolvimento do turismo, como uma atividade econômica, pautada nos princípios da sustentabilidade, 

da valorização e preservação da diversidade cultural e natural, na geração de emprego e renda, no respeito 

às diferenças e na inclusão social. Valorização da cidade como um destino turístico planejado, competitivo 

e cada vez mais atrativo para turistas, para moradores e para investidores. 

 

 
VISÃO 

Ponta Grossa como um Destino Turístico Inteligente, sustentável e competitivo. 

 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 OBJETIVOS 
 

.  

ESPECÍFICOS 

►Estimular o turismo sustentável por meio de ações 

concretas de preservação, limpeza, respeito ao meio 

ambiente; 

►Promover a articulação entre o setor público e privado por 

meio de parcerias; 

►Estimular a qualificação profissional do trade turístico e a 

educação turística da comunidade. 

Elaborar projetos para a incrementação de polos e a 

.  

GERAL 

►Desenvolver o turismo, tendo como premissas a 

competitividade, a qualificação e a sustentabilidade da oferta, 

para melhoria das condições socioeconômicas e turísticas de 

Ponta Grossa. 

 

 



  

 

  

 
 
  
 

        METAS 
 

.                           

- Produzir 100% dos projetos específicos na área de Eventos, Qualificação, Educação e 

Infraestrutura     Turística; 

- Colocar em prática pelo menos 80% dos projetos produzidos; 

- Produção do Plano Estratégico de Turismo Ponta Grossa 2021-2031; 

- Aumentar em 80% o acervo de imagens da Secretaria por meio dos Concursos Fotografe Ponta 

Grossa 2 e 3; 

- Formatar e produzir 80%de material promocional, seja por meio físico e/ou digital; 

- Apoiar e ampliar o Projeto CONHECENDO PG; 

- Produzir 50 mil cartilhas de turismo; 

- Fornecer em número suficiente material promocional para o Trade Turístico; 

- Projetar e organizar o polo turístico em Alagados e Itaiacoca em 70%. 

 

. 

 

 



  

 

  

  

 
  

PARCERIAS A SEREM FORMADAS 
E/OU CONTINUADAS 

 

.  - Conselho Municipal de Turismo – COMTUR 

 - Universidade Estadual de Ponta Grossa – UEPG 

 - Universidade Tecnológica Federal do Paraná - UTFPR 

 - Instituições Particulares de Ensino Superior – IES/Particulares 

 - Paraná Turismo 

 - Paraná Projetos  

 - Ministério do Turismo 

 - Serviço Social do Comércio - SESC 

 - Serviço Brasileiro de Apoio a Micro e Pequenas Empresas – SEBRAE 

 - Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial – SENAC 

 - Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial – SENAI 

 - Serviço Social da Indústria – SESI 

 - Serviço Nacional de Aprendizagem Rural - SENAR 

 - Serviço Social do Transporte e Serviço Nacional de Aprendizagem do Transporte – 

SEST/SENAT 

 - Associação Brasileira das Empresas de Ecoturismo e Turismo de Aventura – ABETA 

  

 



  

 

- Associação Brasileira de Bares e Restaurantes – ABRASEL 

- Associação Comercia e Industrial de Ponta Grossa - ACIPG 

-  Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade  - ICMBIO 

- Instituto do Desenvolvimento Rural do Paraná – IDR 

-  Rede Brasileira de Trilhas de Longo Curso. 

- Fundação Municipal de Cultura 

- Instituto de Pesquisa e Planejamento Urbano de Ponta Grossa - IPLAN 

- Fundação Educacional de Ponta Grossa – TV EDUCATIVA 

- Autarquia Municipal de Trânsito e Transporte – AMTT 

- Agência de Fomento Econômico de Ponta Grossa – AFEPON 

- Companhia Pontagrossense de Serviços – CPS 

- Procuradoria Geral do Município.  

- Demais Secretarias Municipais da Prefeitura Municipal de Ponta Grossa, cuja participação é 

necessária ao desenvolvimento turístico. 

- Demais Conselhos Municipais, cuja participação é necessária ao desenvolvimento turístico. 

- Demais Organizações não governamentais – ONGs cuja participação é necessária ao 

desenvolvimento turístico. 

 



  

 

  

 
 

                        JUSTIFICATIVA 
 

.  

O presente Plano de Trabalho 2021-2024, foi elaborado para servir de diretriz às atividades que serão 

continuadas e realizadas a partir da nova gestão municipal, bem como da nova gestão na Secretaria Municipal de 

Turismo. 

Nenhuma intenção de saber-fazer se consolida sem estar planejada e projetada a partir dos recursos humanos 

e financeiros existentes. Assim, esse planejamento se organizou teoricamente para cumprir etapas práticas. 

Em função do momento que vivemos (2020-2021), com o avanço de uma epidemia em âmbito mundial, há a 

necessidade de projetarmos as ações necessárias, para uma nova retomada do turismo.  

Assim, ao produzir esse plano quadrienal a preocupação centrou-se em dividir as ações de acordo com as 

projeções de avanço e retrocesso da pandemia. O ano de 2021, conforme o cronograma estabelecido, será o tempo 

de produção de projetos, de revisão de leis, de busca de parcerias e investimentos, para que junto com o Conselho 

Municipal de Turismo - COMTUR, possamos projetar a médio e longo prazo a consolidação de Ponta Grossa como 

um Destino Turístico Inteligente – PDI. 

A busca pela qualidade, competitividade, sustentabilidade, qualidade de vida para a população local e avanços 

no setor econômico com a retomada do turismo, justificam o presente plano. 



  
 

 
 
 
 
 
 
 
 

  
  

  

 
  
 
 
EIXOS ESTRATÉGICOS 

 

. 

1 - Gestão do Turismo e Sustentabi lidade 
2 - Infraestrutura Turística 
3 - Gestão de Eventos geradores de Fluxo Turístico 
4 -  Marketing, Inovação e Projetos 
5 - Gestão da Informação 
6 - Promoção e Comercialização do Destino Ponta Grossa 

7 - Produção Associada ao Turismo 

 



  

 
 
 

 

1 - GESTÃO DO TURISMO E SUSTENTABILIDADE 

Diretrizes    
(Programas) 

Ações       (Projetos) Parcerias 

1.1 - Incen tivo à 
formalização e ao 
associativismo, com 
regramento 
específico para 
atrativos e serviços. 

 

- Estudos preliminares para conhecimento 
das diretrizes do associativismo, para 
organização dos grupos de interesse 
econômico autossustentável. (AÇÃO) 
 
- Diálogo com as pessoas e 
empreendedores que se identifiquem com 
o associativismo e modelos que mais se 
aproximem dos anseios e vantagens. 
(AÇÃO) 

 
-Palestras/cursos/workshops acerca do 
associativismo. (PROJETO) 
 
- Efetivação e formalização das 
associações e cooperativas. (AÇÃO) 

 

- Conselho Municipal de Turismo - COMTUR 

- SEBRAE 

- Universidade Estadual de Ponta Grossa – UEPG 

- Universidade Tecnológica Federal do Paraná UTFPR 

- Instituições Particulares de Ensino Superior. 

- Paraná Turismo 

- Secretaria Municipal de Indústria, Comércio e Qualificação 

Profissional. 

- Associação Comercial e Industrial de Ponta Grossa - ACIPG 

1.2 - Concessão do 
Centro de Eventos 

Estudo de casos de sucesso (AÇÃO) 
 
Eventos já realizados no local. (AÇÃO) 
 
Receitas do Centro de Eventos nos últimos 
10 anos (AÇÃO) 

 
Definição de termos de direito e uso e 
exploração de um bem público. (AÇÃO) 
 
Publicação do Edital. (AÇÃO) 
 
Trâmites legais.  (AÇÃO) 
 

- Conselho Municipal de Turismo – COMTUR 
- Secretaria Municipal de Governo 
- Secretaria Municipal da Fazenda  
- Procuradoria Geral do Município 
- Secretaria Municipal de Serviços Públicos 
 



  

Plano de manutenção efetiva da edificação 
e seu entorno. (AÇÃO)  
 

1.3 - Sensibilização 
para o turismo. 
Importância da 
atividade turística junto 
à comunidade local. 
 

Elaboração dos critérios e mecanismos 
para a instalação da Linha Turismo em 
Ponta Grossa. (PROJETO) 
 
 Oficinas práticas e lúdicas para 
divulgação dos atrativos e equipamentos 
para a comunidade. (PROJETO) 
 
Cartilha de Turismo impressa e virtual, 
bem como um jogo virtual. (PROJETO) 
 
Construção de maquetes (mapa do 
município) com material reciclável em 3D 
em duas praças da cidade. (PROJETO) 
 
Projeto Conhecendo PG (PROJETO) 
 

- Conselho Municipal de Turismo - COMTUR 
- Universidade Estadual de Ponta Grossa – UEPG 
- Universidade Tecnológica Federal do Paraná UTFPR 
- Instituições Particulares de Ensino Superior 
- Empresas de transporte urbano 
- Paraná Turismo 
- Fundação Cultural de Ponta Grossa 
- Secretaria Municipal do Meio Ambiente 
- Secretaria Municipal de Serviços Públicos 
- Secretaria Municipal de Educação 
- Secretaria Municipal de Indústria, Comércio e Qualificação 
Profissional. 
- Autarquia Municipal de Trânsito e Transporte - AMTT 
- SEBRAE – SESC – SEST/SENAT 

1.4 - Elaboração de 
roteiros culturais, para 
promoção dos atrativos 
locais junto aos 
agentes, guias, 
prestadores de 
serviços, entre outros. 

Fortalecimento da identidade cultural e 
pertencimento ao local em que vive. (AÇÃO) 
 
Levantamento dos patrimônios culturais 
(histórico e natural) passíveis de compor 
um roteiro turístico. (AÇÃO) 
 
Elaboração dos roteiros turísticos urbano, 
natural e industrial. (Onde se agregam 
serviços turísticos e equipamentos em 
geral). (PROJETO) 

 
Oficinas, palestras, cursos e workshops 
para qualificar os agentes multiplicadores e 
prestadores de serviços. (PROJETO) 
 

- Conselho Municipal de Turismo - COMTUR 
- Universidade Estadual de Ponta Grossa – UEPG 
- Universidade Tecnológica Federal do Paraná UTFPR 
- Instituições Particulares de Ensino Superior 
- Empresas de transporte urbano 
- Paraná Turismo 
- Fundação Cultural de Ponta Grossa 
- Secretaria Municipal do Meio Ambiente 
- Secretaria Municipal de Educação 
- Instituições Particulares de Ensino Superior 
 - Núcleo de Guias de Turismo – NGTUR 
- SEBRAE – SENAC – SESC 
-  Autarquia Municipal de Trânsito e Transporte - AMTT 
- Secretaria Municipal de Serviços Públicos 



  

Promoção de roteiros de caminhada como: 
caminhada rural em Itaiacoca - com trajeto 
entre as capelas, caminhadas religiosas, 
caminhadas de entretenimento, entre 
outros. (AÇÃO) 
 
 

 

1.5 - Programa 
“Conhecendo PG” 

Revisar o projeto ofertando novos roteiros, 
como o turismo industrial. (AÇÃO) 
 
Rever e consolidar a parceria com a UEPG, 
por meio do Curso de Turismo bem como 
de empresas interessadas no projeto. 
(AÇÃO) 
 

Desenvolver novos roteiros. (AÇÃO) 
 
Ampliar a pesquisa de demanda pós 
evento. (AÇÃO) 
 

- Conselho Municipal de Turismo – COMTUR 
 - Universidade Estadual de Ponta Grossa – UEPG 
- Empresas de transporte 
- Associações de Moradores 
- Associações da Terceira Idade 
- Secretaria Municipal de Educação 
- Autarquia Municipal de Trânsito e Transporte - AMTT 

1.6 - Qualificação de 
produtos e serviços 
Turísticos.   

 Crescimento ou não de estabelecimentos 
cadastrados no CADASTUR. (AÇÃO) 

 
Criar uma planilha em parceria com o 
Observatório de Turismo para acompanhar 
a demanda turística do município. (AÇÃO) 

 

Incentivo à produção  de dados estatísticos 
provenientes de pesquisas e TCCs da 
UEPG e de outras Instituições de Ensino 
Superior. Aproximação da pesquisa com o 
Trade. Facilidade em apontar indicadores 
 
Elaborar o plano de qualificação municipal 
para o turismo,  

- Conselho Municipal de Turismo – COMTUR 
- Universidade Estadual de Ponta Grossa – UEPG 
- Universidade Tecnológica Federal do Paraná UTFPR 
- Instituições Particulares de Ensino Superior 
- Observatório de Turismo de Ponta Grossa. 
- SENAC – SEBRAE – SEST/SENAT - SESI 
- Secretaria Municipal de Indústria, Comércio e Qualificação 
Profissional. 
- Secretaria Municipal de Governo 
- Secretaria Municipal da Fazenda  
- Procuradoria Geral do Município 
 



  

resultando em melhores índices de: 
satisfação, ofertas, alinhamento entre o 
público e o privado e de acessibilidade. 
(PROJETO) 
 
Incentivo às empresas por meio de 
benefício fiscal, para a qualificação 
profissional de seus colaboradores. (AÇÃO) 

 

Cursos de qualificação nas áreas 
específicas da atividade turística (PROJETO) 

 
Qualificação dos funcionários da Secretaria 
para aquisição de aptidão na elaboração de 
projetos consistentes e viáveis para 
captação de recursos e financiamentos 
junto às agências de fomento, empresas, 
emendas parlamentares entre outros, bem 
como cursos de qualificação na área 
turística. (AÇÃO) 

1.7- Elaborar o Plano 
Estratégico de Turismo 
Ponta Grossa 2022 – 
2032 

Compor uma equipe multidisciplinar, 
necessária para a discussão e produção do 
Plano Estratégico.  (AÇÃO) 
Firmar parcerias. (AÇÃO) 

 Compor as ações que serão realizadas. 
(PROJETO) 

Inventário da oferta turística em Ponta 
Grossa (atrativos, equipamentos e serviços 
turísticos, bem como a infraestrutura 
sociocultural e educacional do município).  
(AÇÃO) 
 
Seguir todas as etapas necessárias para a 
articulação pública e privada na produção 
do plano. (AÇÃO) 

 

- Conselho Municipal de Turismo - COMTUR 
- Universidade Estadual de Ponta Grossa – UEPG 
- Universidade Tecnológica Federal do Paraná UTFPR 
- Instituições Particulares de Ensino Superior  de Ponta 
Grossa 
- SEBRAE – SENAC - SESC 
- SESI - SEST/SENAT – SENAR - IDR 
- Convention e Visitors Bureau 
-Agência de Desenvolvimento do Turismo dos Campos 
Gerais - ADETUR 
- Sindicatos da área 
- Secretarias Municipais de Ponta Grossa 
- Paraná Turismo 
- Ministério do Turismo 
- Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional – 
IPHAN 



  

 Criar uma planilha em parceria com o 
Observatório de Turismo para acompanhar 
a demanda turística histórica, real e 
potencial do município. (AÇÃO) 

 

Seguir as diretrizes do Plano Nacional e 
Estadual de Turismo. (AÇÃO) 
 

 

- Conselho Municipal de Patrimônio Cultural - COMPAC 
- Conselho Municipal de Meio Ambiente 
- Conselho Municipal de Políticas Culturais. 
- Autarquia Municipal de Trânsito e Transporte – AMTT 
- Agência de Fomento Econômico de Ponta Grossa – 
AFEPON 
- Companhia Pontagrossense de Serviços – CPS. 
-Associação Comercial e Industrial de Ponta Grossa - ACIPG 
- ONGs 

1.8 - Qualificação e 
certificação de 
experiências turísticas, 
produtos e serviços 
turísticos 

 Consolidação  do conceito e abrangência 
do Turismo de Experiência e Experiências 
Turísticas. (AÇÃO) 
 
Cursos específicos na questão teórica 
sobre experiência, qualidade, 
sensibilização, hospitalidade, identidade e 
valorização. (PROJETO) 
 
Diretrizes para a qualificação e certificação 
turística. (PROJETO) 
 
Reorganizar o  Selo Turístico de Ponta 
Grossa. (AÇÃO) 
 
Seguir as normas técnicas da Associação 
Brasileira de Normas Técnica – ABNT. 
(AÇÃO) 
 
Chamada pública para participação, 
incentivo e fomento de parceiros para 
adoção do Selo Turístico. (AÇÃO) 

 
Efetivar um plano municipal de capacitação 
de empreendimentos turísticos por meio de 
grupo de empreendedores como troca de 
experiências trimestralmente. (AÇÃO ) 

- Conselho Municipal de Turismo - COMTUR 
-  Universidade Estadual de Ponta Grossa – UEPG 
- Universidade Tecnológica Federal do Paraná UTFPR 
- Instituições Particulares de Ensino Superior de Ponta 
Grossa 
- SEBRAE – SESC - SENAC 
- Imprensa escrita, televisiva e internet. 
- Associação Comercial e Industrial de Ponta Grossa – 
ACIPG 
 
 



  

1.9 - Reforçar a 
qualificação do 
segmento de Turismo 
de Negócios e Eventos 
e o incremento ao 
Turismo de Lazer 

Incentivar e orientar constantemente os 
estabelecimentos para o devido cadastro 
no CADASTUR. (AÇÃO) 
 

Cursos e oficinas para qualificação 
profissional dos agentes atuantes no trade 
turístico. (PROJETO) 

 
Meios de hospedagem com incentivo para 
que os hospedes conheçam os atrativos. 
(AÇÃO) 

 
Captação de Eventos e promoção do 
Destino Ponta Grossa. (AÇÃO)  
 
Mecanismos e ferramenta única para 
elaborar e fortalecer o Calendário de 
Eventos, como forma de facilitar o acesso 
às informações. (AÇÃO) 

 
Valorização do turismo corporativo e Mice. 
(AÇÃO) 
 

Incentivo a criação de novos equipamentos 
de lazer  nos atrativos, tais como: 
balonismo, arvorismo, técnicas verticais, 
observação e identificação da fauna e flora, 
exposições temáticas e interativas, voo 
livre, exposições culturais e museológicas, 
entre outros. (AÇÃO) 
 
Parceria  com as Instituições de Ensino 
Superior  na realização de eventos 
Técnicos Científicos para que haja um 
maior envolvimento com os 
empreendimentos e atrativos turísticos da 
cidade.  (AÇÃO) 

- Conselho Municipal de Turismo – COMTUR 
- Universidade Estadual de Ponta Grossa – UEPG 
- Universidade Tecnológica Federal do Paraná UTFPR 
- Instituições Particulares de Ensino Superior  de Ponta 
Grossa 
- Núcleo de Guias de Turismo – NGTUR 
- Agências e Operadoras Turísticas 
Convention 
- Associação Comercial e Industrial de Ponta Grossa – 
ACIPG 
- Convention & Visitors Bureau 
- Secretaria Municipal de Indústria, Comércio e Qualificação 
Profissional 
- SEBRAE 



  

1.10 - Legislação da 
Secretaria Municipal de 
Turismo 
 

Revisão das leis: Incentivo a Eventos 
Geradores de Fluxo Turístico e Ocupação e 
Uso do Parque Ambiental. (AÇÃO) 
 

Projeto de Lei, efetivando o repasse de 
recursos para a ADETUR. (AÇÃO) 
 

Participação efetiva na Instância de 
Governança Regional (AÇÃO) 
 

Elaborar uma lei de Incentivo Financeiro 
aos pesquisadores do contexto de Ponta 
Grossa, para participação em Eventos 
Técnico-Científicos Nacionais e 
Internacionais. (PROJETO) 

- Conselho Municipal de Turismo - COMTUR 
- Universidade Estadual de Ponta Grossa – UEPG 
-  Universidade Tecnológica Federal do Paraná UTFPR 
- Instituições Particulares de Ensino Superior  de Ponta 
Grossa 
- Agência de Desenvolvimento  do Turismo da Região dos 
Campos Gerais – ADETUR 
- Secretaria Municipal de Governo. 
- Secretaria da Fazenda 
- Procuradoria Geral do Município 

1.11 - Turismo em 
áreas naturais 

Incentivar e fortalecer o turismo rural de 
bases comunitárias em todos os distritos de 
Ponta Grossa.  (AÇÃO) 
 

Incentivar e fortalecer atividades no meio 
ambiente natural. (AÇÃO) 

Diagnóstico do ecoturismo e do turismo de 
aventuras nos Distritos do município, 
visando compreender o que já vem sendo 
feito, quais os “gaps” e quais as 
potencialidades (AÇÃO) 
 
Envolver as comunidades locais e por meio 
de cursos e oficinas o repasse de conceitos 
de biodiversidade, geodiversidade, 
sustentabilidade, bem como das vantagens   
econômicas das atividades de turismo 
ecológico nas Unidades de Conservação e 
fora delas, fortalecendo corredores 
ecológicos entre as UC’s (AÇÃO) 

 

- Conselho Municipal de Turismo – COMTUR 
- Universidade Estadual de Ponta Grossa – UEPG 
-  Universidade Tecnológica Federal do Paraná UTFPR 
- Instituições Particulares de Ensino Superior de Ponta 
Grossa 
- Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade  - 
ICMBIO 
- Associação Brasileira das Empresas de Ecoturismo e 
Turismo de Aventura – ABETA. 
- Secretaria Municipal do Meio Ambiente. 
- Secretaria Municipal de Educação 
- - Secretaria Municipal de Serviços Públicos 
- Fundação Municipal de Cultura 
- Universidade Estadual de Ponta Grossa – UEPG 
- Núcleo de Guias de Turismo – NGTUR 
- Rede Brasileira de Trilhas de Longo Curso. 



  

Incentivar e fortalecer o turismo ecológico 
em todos os distritos de Ponta Grossa, 
favorecendo  os pequenos 
empreendimentos. (AÇÃO).  
 
Elaborar capacitações para operadores de 
turismo de aventura, com foco na 
segurança e sustentabilidade dessas 
operações (AÇÃO) 
 
Possibilidades de utilização do ISS Verde – 
manutenção adequada das áreas verdes. 
(PROJETO) 

 
Estabelecer diretrizes para certificação 
(Selo Turístico), e meios para 
monitoramento e fiscalização, nas áreas 
naturais. 
 
Incentivos as ações em parceria sobre 
Educação Ambiental e Patrimonial. (AÇÃO) 
 
Estudo das vantagens da criação do Geo 
Parque dos Campos Gerais, com a 
chancela da UNESCO. (AÇÃO) 

 
Caminhadas na Natureza, nos moldes do 
Caminho da Escarpa Devoniana, com o 
apoio da Rede Brasileira de Trilhas de 
Longo Curso.   (AÇÃO) 

1.12 -  Parque Estadual 
de Vila Velha 

Ônibus intermunicipais e interestaduais 
realizarem a condução de turistas com 
parada na entrada do Parque 

- Conselho Municipal de Turismo - COMTUR 
- Empresa Soul Parque 
- Empresas de Õnibus que fazem ligação Ponta Grossa – 
Curitiva e vice versa 
Empresas de Ônibus que fazem a ligação entre interior e 
Curitiba e vice versa. 



  

 

2 – INFRAESTRUTURA TURÍSTICA 
Diretrizes      

(Programas) 
Acões       (Projetos) Parcerias 

2.1 - Implantação dos 
Polos de 
Desenvolvimento 
Turístico do Alagados e 
Itaiacoca. 

 Reuniões com a comunidade para detectar 
o interesse em transformar a região 
Alagados/Itaiacoca num polo turístico. 
(AÇÃO) 
 

 Inventário da região identificando atrativos, 
infraestrutura básica, meios de transporte, 
educação, saúde, condições de tráfego, 
entre outros. Diagnóstico e Prognóstico. 
(PROJETO) 
  
Planejamento estratégico para o 
desenvolvimento da região 
com implantação de estruturas, de 
sinalização e suporte turístico e incentivo 
de instalações e serviços acessórios como 
transporte, guiamento, alimentação e 
hospedagem. (PROJETO) 
Implantação de sinalização turística para 
deslocamento guiado ou individual. 
(PROJETO) 
 
Recuperação de estradas municipais e 
vicinais, como patrolamento, 
cascalhamento e compactação das vias 
periodicamente. (AÇÃO) 

- Conselho Municipal de Turismo – COMTUR 
- Universidade Estadual de Ponta Grossa – UEPG 
 
- Universidade Tecnológica Federal do Paraná UTFPR 
- Instituições Particulares de Ensino Superior  de Ponta 
Grossa 
- Secretaria Municipal de Serviços Públicos 
 
 

- VCG. 

1.13 – Políticas 
Públicas de Incentivo 

Políticas Públicas de Incentivo nos moldes 
da Nota Paraná, para as empresas do 
Trade Turístico. (AÇÃO) 
 

- Conselho Municipal de Turismo - COMTUR 
- Secretaria Municipal de Governo. 
- Secretaria Municipal da Fazenda   



  

 
Instalação de Centro de Informações 
Turísticas nas proximidades do Campus 
Universitário da UEPG, para atender as 
necessidades das demandas para a região. 
 
 Incentivo e orientações para a prestação 
de serviços turísticos  (AÇÃO) 

 
Benefícios fiscais (PROJETO)  

2.2 - Implantação de 
sinalização turística em 
todas as rodovias 
municipais, em especial 
na Rodovia do Talco e 
Rodovia Arichernes 
Gobbo. 

Identificar os principais eixos de acesso do 

fluxo turístico  (AÇÃO) 

 

Realizar o mapeamento da área a ser 

sinalizada (AÇÃO) 

 

 Sinalização Turística (PROJETO) 

 

Implantação de molduras, mirantes 

próximos as placas ou painéis de 

sinalização para favorecer o cenário e a 

experiência turística. (PROJETO) 

 

Sinalização relacionado ao cicloturismo. 
(PROJETO) 

- Conselho Municipal de Turismo - COMTUR 
- Secretaria Municipal de Serviços Públicos 
 

2.3 - Sinalização 
Turística do Município 

 Sinalização Turística de acordo com o 
manual de sinalização turística (PROJETO) 

 

Implantação de painéis de localização nos 

principais pontos de referência do centro 

urbano e entrada estratégicas da cidade. 

(PROJETO) 

 

- Conselho Municipal de Turismo – COMTUR 
- Universidade Estadual de Ponta Grossa – UEPG 
 Universidade Tecnológica Federal do Paraná UTFPR 
- Instituições Particulares de Ensino Superior  de Ponta 
Grossa 
- Secretaria Municipal de Serviços Públicos 
 



  

Busca de parcerias, verbas 
governamentais e de agências de fomento. 
(AÇÃO) 

 
Captação de recursos por meio de 
programas do governo federal, estadual e 
municipal. (AÇÃO) 
 

Pesquisa de uma nova metodologia de 

sinalização turística via digital, pois com as 

alterações dos sentidos das vias de acesso 

a sinalização física por ser perdida. 

(PROJETO) 

2.4 - Política Municipal 
de Acessibilidade e 
Inclusão  

Averiguação dos atrativos, equipamentos e 
serviços para total acessibilidade. (AÇÃO) 
 

Mobilidade turística urbana. 
Estacionamentos em frente aos atrativos e 
atendimentos às necessidades especiais.  
Programa de acessibilidade turística. 
(PROJETO) 
 

- Conselho Municipal de Turismo – COMTUR 
- Universidade Estadual de Ponta Grossa – UEPG 
 
Universidade Tecnológica Federal do Paraná UTFPR 
- Instituições Particulares de Ensino Superior  de Ponta 
Grossa 
 
- Secretaria Municipal de Serviços Públicos 
 
- Autarquia Municipal de Trânsito 
 
Instituto de Planejamento de Ponta Grossa – IPLAN 
- Núcleo de Guias de Turismo  
- NGTUR 

2.5 - Cicloturismo 
Readequação das atividades do 
cicloturismo. (AÇÃO e PROJETO) 

- Conselho Municipal de Turismo - COMTUR 
- Secretaria Municipal de Serviços Públicos 

 
 
 
 



  
 

3 - GESTÃO DE EVENTOS GERADORES DE FLUXO TURÍSTICO 

Diretrizes 
(Programas) 

Ações      (Projetos) Parcerias 

3.1 - Duplicação de 
Incentivo ao Turismo de 
Eventos – Lei de 
Incentivo a eventos 
geradores de fluxo 
turístico 

Revisão da Lei de Incentivo a Eventos 
geradores de fluxo turístico. (AÇÃO) 
 
Divulgar a Lei de Incentivo a Eventos 
geradores de fluxo turístico. (AÇÃO) 
 
Orientações aos turismólogos na produção 
de projetos de eventos. (AÇÃO) 
 
Apoio e valorização das atividades do 
Conselho Municipal de Turismo COMTUR, 
como importante mecanismo para a 
promoção. (AÇÃO) 

 
Apoio a projetos que possam alavancar o 
turismo na cidade. (AÇÃO) 

 
Elaboração do manual de procedimentos 
para inscrição de projetos. (AÇÃO) 

 
Inscrições via on- line. (AÇÃO) 

 
Aumento de valores para a captação. 
(AÇÃO) 
 

Aumento do número de eventos. (AÇÃO) 

 

Parceria com as instituições de Ensino 
Superior, na participação  de 
pesquisadores em Eventos Nacionais e 
Internacionais, desde que a produção 

- Conselho Municipal de Turismo – COMTUR 
- Universidade Estadual de Ponta Grossa – UEPG 
 
- Universidade Tecnológica Federal do Paraná UTFPR 
- Instituições Particulares de Ensino Superior  de Ponta 
Grossa 
 
- Convention & Visitors Bureau 
- Secretaria Municipal de Serviços Públicos 
- Secretaria Municipal de Governo 
 



  

científica destaque e divulgue  o Município 
de Ponta Grossa. (PROJETO)  

3.2 - Realização e 
promoção de Eventos  

Organizar e promover a Munchen Fest. 
(PROJETO) 
 
Organizar e promover o Festival de Inverno. 
(PROJETO) 
 
Organizar e promover  o Festival de Verão. 
(PROJETO) 

 
Elaborar o roteiro de caminhada rural em 
Itaiacoca. (PROJETO) 
 
Festa do Colono de Guaragi ou Festa do 
Colono agregando todos os distritos. 
(PROJETO) 
 
 Festival de Amostra de Bebidas Artesanais 
de Ponta Grossa em parceria com o 
Instituto de Desenvolvimento Turístico do 
Paraná – EMATER. (AÇÃO) 

 

Colaboração nos eventos promovidos por 
outras secretarias e fundações, bem como 
a articulação com eventos da iniciativa 
privada.  (AÇÃO)-  

 
Fortalecimento da cultura étnica alemã, 
referente à danças, gastronomia, 
identidade, costumes, vestimenta, língua, 
entre outros. (AÇÃO) 
 
Articulação dos eventos com os roteiros 
turísticos locais. (AÇÃO) 

 

- Conselho Municipal de Turismo – COMTUR 
- Universidade Estadual de Ponta Grossa – UEPG 
- Universidade Tecnológica Federal do Paraná UTFPR 
- Instituições Particulares de Ensino Superior  de Ponta 
Grossa 
- Secretarias Municipais de Ponta Grossa 
- Fundação Municipal de Cultura --- Fundação Educacional 
de Ponta Grossa – TV Educativa 
- Fundação de Assistência Social de Ponta Grossa - FASPG 
- Fundação Municipal de Saúde – FMS 
- Núcleo de Guias de Turismo – NGTUR 
- Convention & Visitors Bureau 
- Secretaria Municipal de Serviços Públicos 
- Agência de Desenvolvimento  do Turismo da Região dos 
Campos Gerais – ADETUR 
 



  

Conexão dos organizadores dos eventos, 
com os hotéis, Núcleo de Guias e agências 
de viagem, para a comercialização de 
pacotes turísticos. (AÇÃO) 

 

Realizar uma parceria efetiva com as 
Instituições de Ensino Superior em relação 
a realização de eventos Técnicos 
Científicos para que haja um maior 
envolvimento com os empreendimentos e 
atrativos turísticos da cidade.  (AÇÃO) 

3.3 - Salão de Turismo 
dos Campos Gerais, 
como feira de negócios e 
promoção dos produtos 
do município. 
 
Outros eventos do 
gênero da promoção e 
divulgação. 
 
Eventos locais 

Participação e Organização do Salão de 
Turismo dos Campos Gerais. (AÇÃO)  
 
Identificação dos eventos de promoção e 
estudo da viabilização e da participação do 
Município. (AÇÃO e PROJETO) 
 
Diversificar a oferta de material 
promocional a ser distribuído nos eventos 
(AÇÃO) 

 

 

- Conselho Municipal de Turismo – COMTUR 
- Universidade Estadual de Ponta Grossa – UEPG 
 
- Núcleo de Guias de Turismo – NGTUR 
- Convention & Visitors Bureau 
- Secretaria Municipal de Governo 

 

4 - MARKETING E INOVAÇÃO 
Diretrizes 

(Programas) 
Ações      (Projetos)  Parcerias  

4.1 – Fortalecer e 
promover as ações de 
turismo. 
4.2- Incrementar a 
marca Ponta Grossa 
Turística  

Fortalecer e incrementar a Marca Ponta 
Grossa Turística. (PROJETO) 
  
Atrelar a marca Ponta Grossa Turística aos 
conceitos e ações nas áreas de turismo em 
áreas naturais, áreas urbanas, eventos e 
negócios. Incorporar o Plano de Turismo de 
Ponta Grossa à mesma. (AÇÃO) 
 

 - Conselho Municipal de Turismo - COMTUR 
- Universidade Estadual de Ponta Grossa – UEPG 
- Cursos de Jornalismo  das Instituições de Ensino Superior 
- TV Educativa 
- Imprensa em geral 
-  ADETUR 
- Secretaria Municipal de Governo 
- Associação Comercial e Industrial de Ponta Grossa - 
ACIPG 



  

Concurso Fotografe Ponta Grossa 2. 
(PROJETO) 

 

Novos métodos de divulgação das ações 
turísticas por parte da Secretaria, seja por 
meio das redes sociais como: website, 
facebook, instagram, watts app, bem como 
nos meios de comunicação. (AÇÃO) 
 

Produção de materiais impressos e digitais 
para promoção e divulgação do destino 
turístico Ponta Grossa. (PROJETO) 

 

Atualização do mapa turístico de Ponta 
Grossa. Possibilidades de uma plataforma 
digital alimentada pelos empreendedores. 
(PROJETO)  

 

Criação de um banco de imagens na 
Secretaria. (AÇÃO) 

 

 

5 - GESTÃO DA INFORMAÇÃO 
Diretrizes                  

(Programas) 
Ações       (Projetos) Parcerias 

5.1 - Facilitar o acesso à 
informação pelos 
turistas e moradores, 
com atividades de 
conectividade e 
sensorização 

Página oficial do município com acréscimo 
de informações e imagens atualizadas. 
(AÇÃO) 
 
Página Ponta Grossa Turística com 
informações que podem ser compartilhadas 
em plataformas de economia colaborativa. 
(AÇÃO) 
 
 Materiais digitais/impressos para facilitar a 
informação e divulgar as atratividades do 
município. (AÇÃO) 
 

- Conselho Municipal de Turismo - COMTUR 
- Universidade Estadual de Ponta Grossa – UEPG 
- Universidade Tecnológica Federal do Paraná UTFPR 
- Instituições Particulares de Ensino Superior  de Ponta 
Grossa 
- Convention e Visitors Bureau 
- Secretaria Municipal de Governo 
- Associação Comercial e Industrial de Ponta Grossa - 
ACIPG 
 



  

Projetar a implantação de terminais 
interativos com tecnologia “touch screen”, 
com os recursos de acessibilidade. 
(PROJETO) 
 
Programação e ampliação das atividades 
de conectividade e sensorização, como a 
utilização do QR Code, terminais interativos 
com tecnologia “touch screen”. (PROJETO) 
 

Sistematização, atualização e 
disponibilização dos dados referentes ao 
Inventário Turístico. (AÇÃO) 
. 

5.2- Produção de 
Manuais na área 

Produzir dois manuais de acordo com as 
orientações do Ministério do Turismo, a 
saber: “Destino Turístico Inteligente” e  
“Turista Consciente”. Impresso e on-line. 

- Conselho Municipal de Turismo – COMTUR 
- Universidade Tecnológica Federal do Paraná UTFPR 
- Instituições Particulares de Ensino Superior  de Ponta 
Grossa 
- Convention e Visitors Bureau 
- Secretaria Municipal de Governo 
- Associação Comercial e Industrial de Ponta Grossa - 
ACIPG 

 
 

6 - PROMOÇÃO E COMERCIALIZAÇÃO  DO DESTINO PONTA GROSSA 
Diretrizes      

(Programas) 
Acões       (Projetos) Parcerias 

6.1 - Comunicação com 
tecnologia avançada e 
informações precisas  
sobre o município, que 
impacte na decisão de 
escolher o local para 
eventos 

Produção de um portfólio  sobre as 
vantagens que a cidade oferece, para o 
turismo de lazer, para o turismo de 
negócios e realização de eventos técnicos 
e científicos, esportivos, sociais, culturais, 
econômicos, entre outros. (PROJETO) 
 
Contratar uma empresa especializada em 
marketing para elaboração de diretrizes 

- Conselho Municipal de Turismo – COMTUR 
- Universidade Estadual de Ponta Grossa – UEPG 
- Universidade Tecnológica Federal do Paraná UTFPR 
- Instituições Particulares de Ensino Superior  de Ponta 
Grossa 
- Convention e Visitors Bureau 
- Secretaria Municipal de Governo 
- Associação Comercial e Industrial de Ponta Grossa - 
ACIPG 



  

especificas na área, bem como com 
conhecimento na área de promoção. 
(PROJETO) 
   

 

7- PRODUÇÃO ASSOCIADA AO TURISMO 
Diretrizes      

(Programas) 
Ações       (Projetos) Parcerias 

7.1 - Incentivo ao 
Turismo Gastronômico 

Readequação do Concurso Gastronômico 
para o formato de Festival Gastronômico, 
com incentivo ao conhecimento da 
gastronomia local. (PROJETO) 
 
Atualização dos personagens e 
empreendimentos envolvidos no cenário 
gastronômico. (alimentos e bebidas e 
produção) (AÇÃO) 
 
Parcerias e assessorias com escolas da 
área. (AÇÃO) 
 

- Conselho Municipal de Turismo – COMTUR 
- Universidade Estadual de Ponta Grossa – UEPG 
Universidade Tecnológica Federal do Paraná UTFPR 
- Instituições Particulares de Ensino Superior  de Ponta 
Grossa 
- Associação Brasileira de Bares e Restaurantes - ABRASEL 
- SENAC - SEBRAE 
- Secretaria Municipal de Serviços Públicos 

7.2 - Roteiros 
gastronômicos  

Possibilidade de Roteiro gastronômico na 
tipologia “Slow Fod” (PROJETO) 
 
Conhecer a metodologia de Indicação 
Geográfica e Geo Food, visando a 
certificação das ações da área 
gastronômica.  (AÇÃO e PROJETO) 

 
Incentivar o retorno e a formatação da Rota 
da Cerveja. (AÇÃO) 

 

- Conselho Municipal de Turismo – COMTUR 
- Universidade Estadual de Ponta Grossa – UEPG 
- Universidade Tecnológica Federal do Paraná UTFPR 
- Instituições Particulares de Ensino Superior  de Ponta 
Grossa 
- Secretaria Municipal de Serviços Públicos 
- SEBRAE  -  SENAC  -  SESC 
- Núcleo de Guias de Turismo – NGTUR 
- Associação Brasileira de Bares e Restaurantes - ABRASEL 

7.3 -  Políticas Públicas 
de Incentivo à produção 
artesanal 

Organização dos artesãos e associações 
para a produção do artesanato em parceria 
com a Fundação Municipal de Cultura. 
(AÇÃO) 

- Conselho Municipal de Turismo - COMTUR 
- Fundação Municipal de Cultura 
- Associações dos Artesãos 
- SEBRAE 



  

 
 “Sou Ponta Grossa”, tendo como base o 
“Sou Curitiba”. (PROJETO) 

7.4 - Qualificação dos 
profissionais do 
artesanato 

Promoção de  cursos e oficinas de curta 
duração para qualificação dos artesãos. 
(AÇÃO E PROJETO) 
 
 
Divulgação de informações sobre a 
questão da memória, identidade, 
patrimônio cultural e eventos aos artesãos. 
(AÇÃO E PROJETO) 
 
 

- Conselho Municipal de Turismo – COMTUR 
- Universidade Estadual de Ponta Grossa – UEPG 
- Universidade Tecnológica Federal do Paraná UTFPR 
- Instituições Particulares de Ensino Superior  de Ponta 
Grossa 
- SEBRAE  -  SENAR 
- Secretaria Municipal de Indústria, Comércio e Qualificação 
Profissional 

7.5 - Promover a 
comercialização 
 
 

Em parceria com a Fundação Municipal de 
Cultura, realizar feiras e exposições. 
(AÇÃO E PROJETO) 
 
Incentivar criação de produtos para 
atender as demandas específicas do 
turismo. (AÇÃO) 

- Conselho Municipal de Turismo – COMTUR 
- SEBRAE  -  SENAC  -  SESC 
-  Associação Comercial e Industrial de Ponta Grossa - 
ACIPG 

 
 
  



  

 CRONOGRAMA - 2021 

MESES AÇÕES 

F
E

V
E

R
E

IR
O

 

- Contratação de novos Diretores 
- Divisão da equipe de acordo com os Eixos Estratégicos a serem propostos no Planejamento de 2021 
- Elaboração da planilha de metas e indicadores solicitado pela Prefeita. 
- Reunião Ordinária do Conselho Municipal de Turismo 
 

M
A

R
Ç

O
 

- Atividades Administrativas 
- Reunião Ordinária do Conselho Municipal de Turismo 
- Elaboração do Planejamento e Organização do Turismo para o ano 2021 
- Apresentação do Planejamento e Organização da Secretaria para o COMTUR 
- Reunião extraordinária como o Comtur para aprovação do Planejamento e Organização da Secretaria, como    
plano também do Conselho. 
- Inventário on-line da Região de Itaiacoca e Alagados. 
- Atualização dos dados do Observatório de Turismo 
- Reunião com o Secretário de Cultura para formalização de parcerias em Projetos a serem definidos 
- Redefinição dos eventos que ocorrerão de acordo com o edital de eventos geradores de fluxo 
- Discussão preliminar com o Sebrae sobre a certificação do Turismo 
- Reunião on-line com a Adetur – Agência de Desenvolvimento do Turismo nos Campos Gerais. 
- Estudo de casos para a Concessão do Centro de Eventos 
- Elaboração do pré-projeto de Tótens de informações turísticas 
- Elaboração do pré-projeto de Painéis Interpretativos de Turismo. 
 



  

A
B

R
IL

 

- Atividades Administrativas 
- Reunião Ordinária do Conselho Municipal de Turismo 
- Estudo de casos para a Concessão do Centro de Eventos 
- Inventario on line a região de Alagados e Itaiacoca. 
- Reuniões e estudos preliminares para a produção  do Plano Estratégico de Turismo Ponta Grossa 2022-2032 
- Definição de termos de direito e uso e exploração de um bem  público, caso Centro de Eventos. 
- Levantamento oficial de linhas de investimento e editais 
- Revisão da Lei de Incentivo a Eventos 
- Revisão da Lei de Uso do Parque Ambiental 
- Elaboração do Projeto da Festa do Colono 
- Elaborar o Projeto Básico para contratação de uma empresa de marketing 
- Reunião online com a Adetur. 
- Elaboração do Pré- Projeto de Sinalização Turística 
- Elaborar o Pré- projeto do ônibus da Linha de Turismo 
- Pré- organização em parceria do Festival de Amostra de Bebidas Artesanais de Ponta Grossa 
- Elaborar o projeto para o Festival de Inverno 
- Participação na organização da Mostra Turística dos Campos Gerais 
 

M
A

IO
 

- Continuidade dos trabalhos não concluídos em abril 
- Atividades Administrativas 
- Reunião Ordinária do Conselho Municipal de Turismo 
- Reuniões e estudos preliminares para a produção  do Plano Estratégico de Turismo Ponta Grossa 2022-2032 
- Formação de equipe multidisciplinar para a produção do plano 
- Projeto sobre o pólo turístico de Alagados/Itaiacoca 
- Elaboração do Projeto de Inovação do Parque Ambiental  
- Elaboração do projeto da Cartilha de Turismo (impresso e on line) 
- Levantamento oficial de linhas de investimento e editais 
- Elaboração do Projeto Completo de Sinalização Turística 
- Finalizar a Lei de Certificação do Turismo 
- Elaborar o projeto da Munchen Fest. 
- Elaborar o projeto do Festival de Verão 
- Projeto Básico para contratação de uma empresa de Marketing 
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- Continuidade dos trabalhos não concluídos em maio 
- Atividades Administrativas 
- Reunião Ordinária do Conselho Municipal de Turismo 
- Contratar uma empresa de Marketing 
- Formatação do projeto para o Plano Estratégico de Turismo Ponta Grossa 2022-2032 
- Projeto sobre o pólo turístico de Alagados/Itaiacoca 
- Possível diagnóstico e prognóstico da Região de Alagados/Itaiacoca. 
- Definição de parcerias para os projetos propostos 
- Definição dos aspectos legais para a Concessão do Centro de Eventos 
- Levantamento de dados para subsidiar a elaboração do Plano Estratégico de Turismo Ponta Grossa 2022-2022 
-  Inventário 
-  Início do Tratamento dos dados colhidos para o Plano 
- Elaboração do Projeto Completo de Sinalização Turística 
- Elaborar o projeto do Festival de Verão 
- Formatar projetos de qualificação 
- Levantamento oficial de linhas de investimento e editais 
- Primeiras ações projetadas para o pólo turístico de Alagados/Itaiacoca 
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- Continuidade dos trabalhos não concluídos em junho 
- Atividades Administrativas 
- Reunião Ordinária do Conselho Municipal de Turismo 
- Levantamento de dados para subsidiar a elaboração do Plano Estratégico de Turismo Ponta Grossa 2022-
2032- Inventário 
- Tratamento dos dados colhidos para o Plano 
- Definição de parcerias para os projetos propostos 
- Realização do Festival de Inverno 
- Elaborar o Projeto Fotografe Ponta Grossa 2 
- Formatação de produtos físicos e on-line para a divulgação de Ponta Grossa 
- Formatação de produtos físicos e on-line para a promoção de Ponta Grossa 
- Formatação de produtos físicos e on-line para a informação de Ponta Grossa 
- Levantamento oficial de linhas de investimento e editais 
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- Continuidade dos trabalhos não concluídos em junho 
- Atividades Administrativas 
 - Reunião Ordinária do Conselho Municipal de Turismo 
- Elaboração do Plano Estratégico de Turismo de Ponta Grossa 2022-2032 
- Previsão de elaboração do diagnóstico e prognóstico do Plano Ponta Grossa Turística 
- Projeto de organização da participação em eventos que podem ser liberados 
- Levantamento oficial de linhas de investimento e editais 
- Definição de parcerias para os projetos propostos 
- Formatação  de produtos físicos e on-line para a divulgação de Ponta Grossa 
- Formatação de produtos físicos e on-line para a promoção  de Ponta Grossa 
- Formatação de produtos físicos e on-line para a informação de Ponta Grossa 
- Organização da Munchen Fest. 
- Formalizar parceria entre Prefeitura Municipal de Ponta Grossa e IDR – Instituto de Desenvolvimento Rural do 
Paraná - IDR 
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- Continuidade dos trabalhos não concluídos em agosto 
- Atividades Administrativas 
 - Reunião Ordinária do Conselho Municipal de Turismo 
- Elaboração do Plano Estratégico de Turismo de Ponta Grossa 2022-2032 
- Lançar o Concurso “Fotografe Ponta Grossa” -2 
- Definição de parcerias para os projetos propostos 
- Diagnóstico e Prognóstico  do Polo Turístico Alagados e Itaiacoca 
- Formatação de produtos físicos e on-line para a divulgação de Ponta Grossa 
- Formatação de produtos físicos e on-line para a promoção de Ponta Grossa 
- Formatação de produtos físicos e on-line para a informação de Ponta Grossa 
- Organização da Munchen Fest 
- Levantamento oficial de linhas de investimento e editais 
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- Continuidade dos trabalhos não concluídos em setembro 
- Atividades Administrativas 
 - Reunião Ordinária do Conselho Municipal de Turismo 
- Elaboração do Plano Estratégico de Turismo de Ponta Grossa 2022-2032 
- Organização da Munchen Fest 
- Definição de parcerias para os projetos propostos 
- Inventariar os atrativos rurais e culturais dos Distritos do  Município de Ponta Grossa. 
-Levantamento oficial de linhas de investimento e editais 
- Projeto do Polo Turístico Alagados e Itaiacoca 
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 - Continuidade dos trabalhos não concluídos em outubro 
- Atividades Administrativas 
- Reunião Ordinária do Conselho Municipal de Turismo 
- Elaboração do Plano Estratégico de Turismo de Ponta Grossa 2022-2032 
 -Levantamento oficial de linhas de investimento e editais 
- Apresentação do Projeto do Polo Turístico Alagados e Itaiacoca 
- Realização da Munchen Fest 
 

D
E

Z
E

M
B

R
O

 

Atividades Administrativas 
Reunião do Conselho Municipal de Turismo 
Finalização e apresentação do  Plano Estratégico de Turismo de Ponta Grossa 2022-2032 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  
 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 
Em suma, este planejamento age como uma ferramenta de gestão e expõe 

diretrizes de atividades que serão realizadas a partir da nova gestão municipal. O 

investimento em políticas públicas do turismo possibilita o avanço socioeconômico e 

inteligente do município, atraindo visitantes e fortalecendo a articulação entre o setor 

público, privado e sociedade civil.  

Esta integração de agentes contribui para o aumento do nível de confiança na 

cooperação e nas relações integradas, fornecendo uma base para o desenvolvimento de 

um turismo local competitivo e organizado. Sendo assim, as parcerias público-privadas 

são importantes para desenvolver a infraestrutura tecnológica do município, promover a 

capacitação dos agentes envolvidos, além de incentivar a pesquisa, monitoramento e 

desenvolvimento do turismo na região.  

Através de 7 eixos estratégicos, o atual planejamento visa o incentivo e orientação 

constante da qualificação do segmento, geração de fluxo turístico e promoção do destino 

turístico Ponta Grossa. Estas ações ressaltam a imagem da cidade, fortalecem a 

manutenção da identidade cultural e visam produzir o sentimento de pertencimento ao 

local em que vive. 

Entretanto, o planejamento turístico é um processo ativo e dinâmico, que deve 

considerar a complexidade da atividade turística e as inúmeras variáveis envolvidas. A 

partir disto, julga-se necessário que este planejamento esteja em constante revisão, 

avaliação e implementação, apontando para elementos participativos, sustentáveis e 

inovadores. 

 


