
 

Câmara Municipal de Londrina 
Estado do Paraná 

 

PROJETO DE LEI Nº                 /2019 

 

 

 

 

SÚMULA: Declara de utilidade pública a ADETUNORP – Agência de Desenvolvimento 

Turístico do Norte do Paraná, com sede e foro neste Município. 

 

 

 

 

 

SALA DAS SESSÕES, 16 de julho de 2019. 

 

 

 

 

TIO DOUGLAS 

VEREADOR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Texto do Projeto de Lei anexo 

PL001112019

pag. 1 

D
oc

um
en

to
 a

ss
in

ad
o 

el
et

ro
ni

ca
m

en
te

, c
on

fo
rm

e 
a 

M
ed

id
a 

P
ro

vi
só

ria
 n

º 
2.

20
0-

2 
de

 2
4/

08
/2

00
1 

e 
a 

R
es

ol
uç

ão
 n

º 
12

0 
de

 0
4/

06
/2

01
8 

da
 M

es
a 

E
xe

cu
tiv

a 
da

 C
âm

ar
a 

M
un

ic
ip

al
 d

e 
Lo

nd
rin

a.
A

 a
ut

en
tic

id
ad

e 
de

st
e 

do
cu

m
en

to
 p

od
e 

se
r 

co
nf

er
id

a 
no

 s
ite

 d
a 

C
âm

ar
a 

at
ra

vé
s 

do
 li

nk
: h

ttp
://

w
w

w
1.

cm
l.p

r.
go

v.
br

/c
m

l/s
ite

/ti
pa

ut
en

tic
o.

xh
tm

l, 
in

fo
rm

an
do

 n
úm

er
o 

do
 p

ro
ce

ss
o=

24
37

4 
e 

o 
nú

m
er

o 
do

 d
oc

um
en

to
=

20
46

4

Assinado eletronicamente por:
-Tio Douglas,Vereador	 em 30-07-2019 às 13:53:21 (Autor)



 

Câmara Municipal de Londrina 
Estado do Paraná 

 

PROJETO DE LEI Nº                               /2019 

 

 

 

SÚMULA: Declara de utilidade pública a ADETUNORP – Agência de Desenvolvimento 

Turístico do Norte do Paraná, com sede e foro neste Município. 

 

 

 

A CÂMARA MUNICIPAL DE LONDRINA, ESTADO DO PARANÁ, APROVOU 

E EU, PREFEITO DO MUNICÍPIO, SANCIONO A SEGUINTE 

 

 

L E I :  

 

 

Art. 1º Fica declarada de utilidade pública a ADETUNORP – Agência de 

Desenvolvimento Turístico do Norte do Paraná, com sede e foro neste Município. 

 

 

Parágrafo único. Essa entidade, salvo motivo devidamente justificado, deverá, até o 

dia trinta de abril de cada ano, apresentar à Secretaria Municipal de Governo relatório 

circunstanciado dos serviços prestados à coletividade no ano precedente. 

 

 

Art. 2º Cessarão automaticamente os efeitos da declaração de utilidade pública caso 

essa entidade: 

 

I – deixe de cumprir a exigência contida no parágrafo único do artigo 1º desta lei; 

 

II – altere a finalidade para a qual foi instituída ou negue-se a cumpri-la; e 

 

III – modifique seu estatuto ou sua denominação e, dentro de trinta dias contados da 

averbação no Cartório de Registro de Títulos e Documentos, não o comunique ao órgão competente 

do Município. 

 

 

Art. 3º Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições 

em contrário. 

 

 

SALA DAS SESSÕES, 16 de julho de 2019. 

 

 

 

TIO DOUGLAS 

VEREADOR 
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Assinado eletronicamente por:
-Tio Douglas,Vereador	 em 30-07-2019 às 13:53:21 (Autor)



 

Câmara Municipal de Londrina 
Estado do Paraná 

 

PROJETO DE LEI Nº                                    /2019 

 

 

JUSTIFICATIVA 
 

 

A inclusa mensagem tem por finalidade declarar de utilidade pública a 

ADETUNORP – Agência de Desenvolvimento Turístico do Norte do Paraná, com sede e foro neste 

Município. 

 

Em exercício desde maio de 2006, fundada com o intuito de agregar as atividades do 

turismo no Município de Londrina, a ADETUNORP está se desenvolvendo e atuando na integração 

de diversas áreas culturais, juntamente com a assistência social, a educação e o meio ambiente. 

 

Importante salientar que a ADETUNORP colaborou na criação do Guia Turístico que 

inclui o mapeamento dos principais atrativos das regiões do Norte do Paraná, inserindo também a 

cultura japonesa, italiana e nordestina, que fazem parte de algumas rotas de turismo da nossa região. 

 

Algumas atrações turísticas apresentadas pela ADETUNORP e o contato com a 

cultura e a natureza é o que marca o seu roteiro. Como por exemplo, o Circuito das Águas, que 

proporciona banho de rio, cachoeiras e a contemplação do verde das matas; já o Circuito Nipo 

Brasileiro apresenta a influência da colonização japonesa, a cultura, fé, gastronomia e tradições 

familiares. 

 

É certo que a ADETUNORP vem se desenvolvendo e crescendo com excelência, ano 

após ano, despertando nos turistas que participaram de algumas de suas rotas o desejo de retornar e 

viver mais experiências. 

 

Neste sentido, a concessão do título de utilidade pública à instituição é sumamente 

importante, para que continue a atender às suas finalidades estatutárias, desenvolver seu proveitoso 

trabalho e para que possa firmar convênios com o Município. 

 

Seguem anexos os demais documentos necessários à tramitação e à apreciação da 

matéria. 

 

Diante de tais razões, solicitamos o apoio dos demais Nobres Pares. 

 

 

 
SALA DAS SESSÕES, 16 de julho de 2019. 

 

 

TIO DOUGLAS 

VEREADOR 
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Assinado eletronicamente por:
-Tio Douglas,Vereador	 em 30-07-2019 às 13:53:21 (Autor)



Agencia de Desenvolvimento Turístico do Norte do Paraná – 
Instância de Governança Regional

O que é Turismo? 
Resposta:  O turismo é uma atividade que envolve o deslocamento

de  pessoas  de  um  lugar  para  o  outro.  É  uma  mistura  complexa  de
elementos materiais, que são os transportes, os alojamentos, as atrações e
as diversões disponíveis, e dos fatores psicológicos, que seriam desde uma
simples fuga, passando pela concretização de um sonho ou fantasia, até
simplesmente  a  recreação,  o  descanso  e  incluindo  ainda  inúmeros
interesses sociais, históricos, culturais e econômicos.

simplificando,  Turismo  é  o  deslocamento  de  pessoas  e
consequentemente de valores monetários .

O Ministério do Turismo divide o Brasil em Regiões Turísticas, sendo 
assim o que é uma Região Turística? 

Resposta: Conforme definido pelo MTur (2006), a Região turística é
o  espaço  geográfico  que  apresenta  características  e  potencialidades
similares e complementares, capazes de serem articuladas e que definem
um território, delimitado para fins de planejamento e gestão.

O Paraná, por exemplo, possui 14 regiões. A nossa é composta por
24 municípios, sendo eles: Alvorada do Sul, Assai, Arapongas, Bela Vista do
Paraíso,  Cambé,  Centenário  do  Sul,  Congoinhas,  Ibiporã,  Londrina,
Lupionópolis,  Nova  América  da  Colina,  Nova  Fatima,  Primeiro  de  Maio,
Porecatu, Rancho Alegre, Rolândia, São Jeronimo da Serra, São Sebastião
da Amoreira, Santo Antônio do Paraiso, Sapopema, Sertanópolis, Sertaneja,
Tamarana e Uraí.

Cada região turística é gerida por uma  Instância de Governança
Regional - IGR, a nossa é a ADETUR Norte do Paraná.  O que é uma
Instância de Governança Regional? 

Resposta:  A Instância de Governança Regional é uma organização
que conta com a participação do poder público, dos atores privados dos
municípios  componentes  das  regiões  turísticas  e  do  terceiro  setor  (não
governamental),  todos  com  o  papel  de  coordenar  o  Programa  de
Regionalização  do  Turismo  do  Ministério  do  Turismo, promovendo  a
cooperação entre os atores públicos, privados, terceiro setor e paraestatais
com o objetivo de ampliar a participação da sociedade civil  nos diversos
desafios do setor e na gestão da atividade turística do destino Norte do
Paraná.

LONDRINA no Mapa do Turismo Brasileiro, é prioritária para o
desenvolvimento  da  região  turística  Norte  do  Paraná.  É  através  de
LONDRINA  que  o  movimento  do  turismo  acontece.   O  Aeroporto,
Rodoviária e a maior malha hoteleira estão em Londrina o que a transforma
num polo receptor e indutor de desenvolvimento turístico.  
O turismo representa mais de 4% do nosso PIB, movimentando mais de 54
atividades  econômicas,  emprega  1  a  cada  10  trabalhadores.  Por  ser
transversal, estes empregos estão em todos as classes e níveis. 
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No Ano de 2018 a Adetur Norte do Paraná :

· Trabalhou a convergência e a interação de todas as ações 

desempenhadas pelo MTur com estados, regiões e municípios 

brasileiros, apoiando a estruturação dos destinos, a gestão e a 

promoção do turismo.

· Participou na organização e na exposição dos municípios do Espaço 

voltado ao turismo rural na  Expo Londrina 

· Participou e Representou a Região Norte do Paraná no Salão 

Paranaense de Turismo  em Curitiba

· Representou a Região Norte no Festival Internacional do Turismo em 

Foz do Iguaçu

· Participação em reuniões da Paraná Turismo para receber orientações

e novas diretrizes para o desenvolvimento de regionalização do 

Ministério do Turismo

· Reuniões mensais com os municípios que fazem parte do Mapa do 

Turismo Brasileiro

· Informação dos critérios adotados pelo MTur para fazer parte do 

Mapa do Turismo

· Mobilização e preparação dos municípios quanto aos documentos a 

serem apresentados ao MTur 

· Reuniões para Planejamento Estratégico da Adetur

· Validação de informações turísticas para a atração de investimentos 

para a região

· Apoio aos municípios através de instituições para cursos de 

capacitação

· Apoio a eventos regionais 

· Apoio e organização da 1ª Primavera Gastronômica  - evento 

gastronômico  itinerante que aconteceu em Assaí

· Oficinas para orientação dos municípios quanto aos documentos 

necessários para participação do Mapa do Turismo Brasileiro.

· Reuniões para formação dos Conselhos Municipais de Turismo e 

adequação dos documentos para a participação do programa de 

regionalização

· Esclarecimentos aos municípios quanto a categorização dos mesmos 

PL001112019
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Em 2019 a Adetur Norte do Paraná : 

· Vem Trabalhando a convergência e a interação de todas as ações 

desempenhadas pelo MTur com estados, regiões e municípios 

brasileiros, apoiando a estruturação dos destinos, a gestão e a 

promoção do turismo.

· Participou na organização e da exposição dos municípios no Espaço 

voltado ao turismo rural na  Expo Londrina 

· Participou e Representou a Região Norte do Paraná no Salão 

Paranaense de Turismo  em Curitiba

· Representou a Região Norte no Festival Internacional do Turismo em 

Foz do Iguaçu

· Participação em reuniões da Paraná Turismo para receber orientações

e novas diretrizes para o desenvolvimento de regionalização do 

Ministério do Turismo

· Reuniões mensais com os municípios que fazem parte do Mapa do 

Turismo Brasileiro

· Comunicado aos municípios sobre a abertura do Siconv (O Sistema 

de Gestão de Convênios e Contratos de Repasse do Governo Federal)

· Instruções aos municípios quanto ao cadastramento de verbas e 

emendas parlamentares do MTur 

· Oficinas para orientação dos municípios para formação dos Conselhos

Municipais de Turismo e adequação dos documentos comprobatórios 

para a participação do programa de regionalização

· Reuniões para a formação dos Conselhos Municipais de Turismo.

· Alinhamento dos objetivos dos Municípios que fazem parte do Mapa 

do Turismo

· Auxilio a organização e estruturação dos documentos exigidos pelo 

MTur para que os municípios possam fazer parte do Mapa do Turismo

Brasileiro. 

· Recebimento, conferencia e adequação dos documentos 

comprobatórios exigidos pelo Mtur  

· Inserção de informações e documentos  dos Municípios no sistema do

MTur para a formação do Mapa do Turismo Brasileiro

· Participação e apoio a eventos de promoção de novos atrativos 

· Incentivo e apoio a projetos turísticos

· Identificação de potenciais turísticos da região 

· Apoio aos municípios através de instituições para cursos de 

capacitação

· Apoio a eventos regionais 

· Apoio a 2ª Primavera Gastronômica  - evento gastronômico  

itinerante que acontecerá em Tamarana

PL001112019
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Curiosidades sobre setor do Turismo

Segundo o O Conselho Mundial de Viagens e Turismo (WTTC, na sigla em
inglês),  ao  lado  da  Oxford  Economics,  o  setor  global  de  Viagens  e
Turismo cresceu 3,9% ao contribuir com uma cifra recorde de US$ 8,8
bilhões e gerar 319 milhões de postos de emprego em todo mundo em
2018. Pelo oitavo ano consecutivo, este resultado foi superior à taxa de
crescimento do PIB mundial, de 3,2%. 

TURISMO NO BRASIL EM 2018

*Contribuição  do  Turismo  ao  PIB  de US$  152,5  bilhões (8,1%)

*PIB Turístico cresceu 3,1%, uma das mais elevadas altas na América do
Sul, o dobro da economia brasileira

*O  forte  crescimento  em  gasto  internacional  é  respaldado  pelo  novo
visto eletrônico oferecido a Estados Unidos, Canadá,  Austrália  e Japão

*6,9  milhões  de empregos (7,5% do total  de  trabalhos  gerados  no
Brasil)

*US$  6,2  bilhões aportados  em  2018  pelos  gastos  de  estrangeiros,
12,8% de alta contra 2017

*Lazer 88% e negócios 12%

*Principais  mercados  internacionais  2015-2017:  Argentina  (36%),
Estados  Unidos  (8%),  Chile  (5%),  Paraguai  (5%)  e  Uruguai  (5%)  

Fonte: WTTC

"O Brasil  ocupa posições de liderança global na contribuição do
Turismo para a economia,  sendo aportação do setor para o PIB
nacional de 8,1%, gerando 7,5% dos empregos do País", afirmou
a  presidente  e  CEO  do  WTTC,  Gloria  Guevara.

TURISMO MUNDIAL EM 2018

*US$ 8,8 trilhões injetados na economia

*3,9% de crescimento contra 3,2% do PIB global

*10,4% das atividades globais

*319 milhões de empregos, um a cada dez praças laborais

*Um em cada  cinco  novos  empregos  gerados  nos  últimos  cinco  anos

*Segundo  setor  de  maior  crescimento,  atrás  apenas  de  manufaturas

(+4%),  mas  à  frente  de  importantes  segmentos  como  Cuidados  de

Saúde  (+3,1%),  Tecnologias  da  Informação  (+1,7%)  e  Serviços

Financeiros (+1,7%)

PL001112019
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*Aumento na participação com gastos de lazer para 78,5% (acima dos

77,5%  em  2017),  o  que  significa  que  21,5%  foram  das  viagens

corporativas e negócios

*Aumento de gastos de turistas internacionais a 28,8%, frente a 27,3%

em 2017.  *Isso  siginfica  que  71,2%  provêm dos  gastos  em  viagens

domésticas

"2018 foi mais um ano de forte crescimento para o setor, o que reforça

sua lista de impulsor de crescimento econômico e criação de empregos.

Pelo  oitavo  ano  consecutivo,  nosso  setor  superou  a  expansão  na

economia  global  mais  ampla,  e  registramos  o  segundo  maior

crescimento de qualquer setor do mundo". 

"As cifras  mostram o poder  da nossa indústria  como ferramenta  para

que os governos gerem prosperidade ao mesmo tempo em que criam

praças e apoiam especialmente às mulheres, os jovens e outros grupos

da  sociedade  muitas  vezes  marginalizados."  Gloria  Guevara

Fonte: WTTC

O Turismo não é só lazer, cultura e gastronomia etc

O TURISMO É DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO!
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22/05/2019 Prefeitura Municipal de Tamarana | Após ações na Expo Londrina, Tamarana se prepara para sediar evento regional de gastronomia

https://tamarana.pr.gov.br/noticia/apos-acoes-na-expo-londrina,-tamarana-se-prepara-para-sediar-evento-regional-de-gastronomia/ 1/5

 Quarta-feira, 22 de Maio de 2019
 comunicacao@tamarana.pr.gov.br (mailto:comunicacao@tamarana.pr.gov.br)   (43) 3398-1995

Home (https://tamarana.pr.gov.br/) /  Notícias (https://tamarana.pr.gov.br/noticias/)
/  Após ações na Expo Londrina, Tamarana se prepara para sediar evento regional de gastronomia

(https://tamarana.pr.gov.br/noticia/apos-acoes-na-expo-londrina,-tamarana-se-prepara-para-sediar-evento-regional-de-
gastronomia/)

Após ações na Expo Londrina, Tamarana
se prepara para sediar evento regional de
gastronomia
  Data da Publicação: 23/04/2019

* Terezinha Freire, da Emater; secretário estadual do Desenvolvimento Sustentável e Turismo, Márcio Nunes; prefeito
Beto Siena; secretário estadual da Agricultura, Norberto Ortigara, e secretário municipal de Agricultura, Fernando
Macedo (Comunicação/PMT)

Lançamento de revista (http://bit.ly/comunicatamaranaespecialturismo)
(bit.ly/comunicatamaranaespecialturismo) e vídeo (https://youtu.be/V03O9jlT24Q)
(https://youtu.be/V03O9jlT24Q) das principais atrações turísticas do município, comercialização de
itens como peças de artesanato indígena e móveis rústicos, além de pratos típicos da roça prontos para
serem saboreados. Estas foram algumas das ações do turismo de Tamarana durante a 59ª Exposição
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pag. 9 



22/05/2019 Prefeitura Municipal de Tamarana | Após ações na Expo Londrina, Tamarana se prepara para sediar evento regional de gastronomia

https://tamarana.pr.gov.br/noticia/apos-acoes-na-expo-londrina,-tamarana-se-prepara-para-sediar-evento-regional-de-gastronomia/ 2/5

Agropecuária e Industrial de Londrina, dos dias 5 a 14 de abril, em estande na Via Rural (Fazendinha),
local que é gerido pelo Instituto Paranaense de Assistência Técnica e Extensão Rural (Emater) em
parceria com a Universidade Estadual de Londrina (UEL).

"Tivemos uma divulgação muito boa dentro da Expo Londrina, com entrevistas na imprensa. Também
conseguimos levar secretários de duas pastas do governo do Paraná ligadas ao turismo para conhecer o
estande de Tamarana", acrescentou o prefeito de Tamarana, Beto Siena, ao destacar a presença dos
titulares das secretarias da Agricultura (Norberto Ortigara) e do Desenvolvimento Sustentável e
Turismo (Márcio Nunes), que, em visita ao espaço, foram apresentados a iniciativas do município para
fomentar seu potencial turístico.

Com três pratos feitos por tamaranenses (costelinha de porco com quirera, porco no tacho e fraldinha
na manteiga), a cidade também marcou presença na Estação Gastronômica montada na Fazendinha.
“Pudemos fazer uma mostra do que vai ser a 2ª Primavera Gastronômica do Norte do Paraná, que vai
acontecer em Tamarana, em outubro [dos dias 4 a 6]. Valeu a pena toda a união de esforços entre o
setor. Apreendemos bastante e estamos prontos para as próximas edições da exposição”, projetou o
secretário municipal de Agricultura, Fernando Macedo.

Além da Prefeitura de Tamarana e da Emater, as ações do turismo do município na Expo Londrina
resultaram de uma parceria que uniu o Conselho Municipal de Turismo, Agência de Desenvolvimento
Turístico do Norte do Paraná (Adetur), Câmara Municipal de Tamarana e a Associação Comercial e
Industrial de Tamarana (Acit).

“Em uma área de grande competitividade como o turismo, é importante que os empreendedores
busquem alianças e outras formas de cooperação para desenvolverem sinergia e alcançarem vantagens
competitivas. A harmonia entre poder público, iniciativa privada e comunidade garante o sucesso dos
projetos”, assegurou a presidente da Adetur – Norte do Paraná, Denise Fertonani de Araújo.

Por contar com uma zona rural repleta de atrativos, Tamarana já faz parte de rotas turísticas como a
Sonho Lindo, por meio do Circuito das Águas. E o negócio dispõe de um cenário propício para crescer:
"Tamarana tem um apelo muito forte pelas belezas naturais que o município já mostra. O pessoal
precisa transformar potencial em produto", analisou a gestora estadual de Turismo Rural da Emater,
Terezinha Busanello Freire,

"Quem tem vontade de trabalhar com turismo tem que se munir de dados concretos – e não de ilusão
–, buscar assistência técnica e acesso a crédito como de algumas linhas que o estado tem disponível,
principalmente para a agricultura familiar", complementou a profissional da Emater.

Estradas rurais e placas – Para o próximo mês, a Prefeitura de Tamarana espera a chegada do
maquinário do Consórcio Caminhos do Tibagi, que, com objetivo de recuperar 75 quilômetros de
estradas rurais, irá incrementar o trabalho realizado pela administração municipal nas vias da zona
rural – e, consequentemente, melhorar o acesso a pontos turísticos. Além disso, para visitantes se
guiarem com maior facilidade, a Secretaria de Agricultura instalará placas de sinalização turística em
pontos distintos do município.

 
Lucas Marcondes Araújo - Comunicação/PMT
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(https://tamarana.pr.gov.br/uploads/noticias/04-2019-
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(https://tamarana.pr.gov.br/uploads/noticias/04-2019-
balan-o-turismo-expo-002_2404191556077025.jpg)

(https://tamarana.pr.gov.br/uploads/noticias/04-2019-
balan-o-turismo-expo-003_2404191556077115.jpg)
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ÚLTIMAS NOTÍCIAS

(https://tamarana.pr.gov.br/noticia/apos-acoes-na-expo-londrina,-tamarana-se-prepara-para-sediar-evento-regional-de-
gastronomia/)

Após ações na Expo Londrina, Tamarana se prepara para sediar evento regional de
gastronomia (https://tamarana.pr.gov.br/noticia/apos-acoes-na-expo-londrina,-tamarana-se-
prepara-para-sediar-evento-regional-de-gastronomia/)

Poder público, entidades e empreendedores comemoram participação do turismo do município na feira. Em outubro,
cidade irá receber segunda edição da Primavera Gastronômica do Norte do Paraná

(https://tamarana.pr.gov.br/noticia/apos-acoes-na-expo-londrina,-tamarana-se-prepara-para-sediar-evento-regional-de-
gastronomia/)
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(https://tamarana.pr.gov.br/noticia/recape-asfaltico-e-tema-de-reuniao-do-prefeito-com-secretario-estadual-de-
infraestrutura/)

Recape asfáltico é tema de reunião do prefeito com secretário estadual de Infraestrutura
(https://tamarana.pr.gov.br/noticia/recape-asfaltico-e-tema-de-reuniao-do-prefeito-com-
secretario-estadual-de-infraestrutura/)

Em encontro com Sandro Alex, Beto Siena apresentou necessidade de obra ser realizada no Jardim Juny e no Moura
Tresse. Deputado estadual Tiago Amaral e demais prefeitos também participaram da agenda

(https://tamarana.pr.gov.br/noticia/recape-asfaltico-e-tema-de-reuniao-do-prefeito-com-secretario-estadual-de-
infraestrutura/)

(https://tamarana.pr.gov.br/noticia/tamarana-deve-receber-tubos-de-concreto-para-estradas-rurais/)

Tamarana deve receber tubos de concreto para estradas rurais
(https://tamarana.pr.gov.br/noticia/tamarana-deve-receber-tubos-de-concreto-para-estradas-
rurais/)

Prefeito Beto Siena foi informado pelo secretário estadual do Desenvolvimento Sustentável que estruturas estão
reservadas para o município. Serão mais de 100 metros do material

(https://tamarana.pr.gov.br/noticia/tamarana-deve-receber-tubos-de-concreto-para-estradas-rurais/)

(https://tamarana.pr.gov.br/noticia/em-reuniao-com-governador,-prefeitos-do-norte-do-parana-pedem-atracao-de-
industrias-para-regiao/)

Em reunião com governador, prefeitos do norte do Paraná pedem atração de indústrias para
região (https://tamarana.pr.gov.br/noticia/em-reuniao-com-governador,-prefeitos-do-norte-
do-parana-pedem-atracao-de-industrias-para-regiao/)

Ao lado de gestores da Amepar, Beto Siena destacou necessidade de novos empreendimentos para desenvolver
municípios como Tamarana. Ratinho Junior adiantou que governo já estuda ações para atender a demanda

(https://tamarana.pr.gov.br/noticia/em-reuniao-com-governador,-prefeitos-do-norte-do-parana-pedem-atracao-de-
industrias-para-regiao/)
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Ver Todas as Notícias (https://tamarana.pr.gov.br/noticias/)

Utilize as informações abaixo ou acesse o link para preencher o formulário:

 Rua Izaltino José Silvestre, 643 - 86125-000
  (43) 3398-1995

  comunicacao@tamarana.pr.gov.br (mailto:comunicacao@tamarana.pr.gov.br)

Redes Sociais
Acompanhe tudo que acontece em nossa cidade também pelas redes sociais, participe:

 

(https://www.facebook.com/prefeituradetamarana/)

Horário de Atendimento
Segunda à Sexta-feira: das 8h00min às 12h00min e das 13h00min às 17h00min

 (43) 3398-1995

© 2019 - Portal da Prefeitura Municipal de Tamarana Desenvolvido por:  (http://www.semvconsultoria.com.br/)
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Guias 
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No ultimo dia 10 de Dezembro de 2016, a região Metropolitana de Londrina ganhou mais um circuito temático da Rota Sonho Lindo, o NIPO-
BRASILEIRO, com seu primeiro roteiro acontecendo na cidade de Assaí, “A Terra do Sol Nascente”, onde você desfrutará de muita cultura, fé,
gastronomia e tradição familiar japonesa transmitida de geração em geração pelas famílias dos imigrantes japoneses.

Rota Sonho Lindo apresenta: Circuito Nipo Brasileiro

Thursday, 22 de December de 2016

por LondrinaTur (https://www.londrinatur.com.br/colunista/londrinauser/)

Categoria: TURISMO NORTE DO PARANÁ (HTTPS://WWW.LONDRINATUR.COM.BR/GUIA/TURISMO-NORTE-DO-

PARANA/)

 (https://www.facebook.com/sharer.php

u=https%3A%2F%2Fwww.londrinatur.com.br%2Fnot
sonho-lindo-apresenta-circuito-nipo-brasileiro



 (https://twitter.com

url=https%3A%2F%2Fwww.londrinatur.com.br%2F
circuito-nipo-brasileiro%2F&

ver%20Rota%20Sonho%20Lindo%20apresenta%3A
%20Clique para ver també



 (https://plus.google.com/share?

url=https%3A%2F%2Fwww.londrinatur.com.br%2Fno
sonho-lindo-apresenta-circuito-nipo-brasileiro



text=Rota%20Sonho%20Lindo%20apresenta%3A%2

Com cultura, fé, gastronomia e muita tradição familiar dos imigrantes japoneses
do Norte do Paraná
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O roteiro proporciona uma incrível viagem que contempla a cultura Japonesa em uma sucessão de cenários naturais e deliciosa
gastronomia rural. Assaí tornou-se memória do Japão por conservar hábitos e tradições já extintos pela evolução tecnológica de seu país de
origem.

Assaí ainda conta com in�uência da imigração nordestina que, neste roteiro, contribui com agradáveis surpresas ao longo de seu percurso
como o sushi de carne seca produzido pela chef de cozinha Akie H. Kaneta que explica: “nossa cultura está tão miscigenada que inovamos
na cozinha”. Outro ponto interessante nesta incrível viagem é a produção da raiz de Lenkon (raiz de lótus) agricultura exótica com �or linda,
exuberante e de perfume único mantida pela Família Vieira.

Tradição familiar japonesa é o eixo principal deste passeio lindo e encantador pela nossa região onde destacamos a determinação do
produtor rural Paulo Kobo, sitio Kobo, com produção de arroz motigome, tilápia e camarão gigante de água doce, além desta gama
interessante de produção, os “Kobos” são um família maravilhosa que mantém a fé como pilar principal de sua �loso�a de vida buscando
respeitar seus antepassados através de pequenos monumentos, jogos familiares rurais e muita alegria em receber os visitantes que se
encantam com os contos e estrutura oferecida por esta família.

Cultura transmitida de geração em geração é a missão de vida de Setsuko Gochi e Hartiro Gochi fundadores do Grupo Keshin através de
danças típicas japonesas procuram encantar e ensinar as novas gerações sobre os costumes de seu país de origem. Setsuko Gochi diz “que
sua principal missão é a multiplicação da cultura japonesa através do odori”, com muita determinação têm a intenção de aproximar e
encantar a juventude através de um acervo de relíquias como roupas, fotos, musicas e muitos outros objetos vindos do Japão e preservados
para o vislumbramento de todos os participantes deste roteiro.

Este é um trabalho desenvolvido pela Rota Sonho Lindo com os apoios: Paraná Turismo, EMATER, Prefeitura do Município de Assai,
Associação Comercial de Assaí, Sindicato Rural de Assai, SENAR, SEBRAE, SENAC, FAEP, CODEL, Sindicato Rural de Londrina, Conventions
Bureau, LondrinaTur e ADETUNORP

Conheça os Circuitos da Rota Sonho Lindo:

O Circuito dos Pioneiros

Oferece aconchego, ar puro, redário, pomar com diversas frutas, tradição na produção de mel e comida caseira com aquele carinho de vó.

Circuito Terra Viva

É um convite para se conectar com a natureza, colocar a mão na terra, interagir com as paisagens, aprender a ciência dos minhocários,
produzir seu próprio alimento e a cozinhar de forma saudável.

Circuito das Águas

Você é convidado a tomar banho de rio, em cachoeiras, contemplar o verde das matas, praticar canionismo e trekking tudo isso aqui na
nossa região.

Circuito Pé de Serra

É o encontro com o aconchego do clima das serras, com hospedagem, caminhadas, trilhas de jipe, passeio a cavalo, pesca e muita aventura.

Circuito Total Aventura

Te proporciona uma imersão na natureza em meio aos nossos morros, serras e trilhas que desembocam em deslumbrantes cachoeiras.

Circuito Nipo Brasileiro

Deliciosa viagem proporcionada pela in�uencia da colonização japonesa no Norte do Paraná com muita cultura, fé, gastronomia e tradição
familiar.

Com a diversidade de relevos, solos, vegetação, climas e sabores os circuitos proporcionam aconchego, saúde, vivencias, aventuras e
encantamentos.

Fonte: Divulgação

Saiba mais sobre
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(https://www.londrinatur.com.br/anunciante/6415/)

(https://www.londrinatur.com.br/anunciante/6415/) VEJA MAIS (HTTPS://WWW.LONDRINATUR.COM.BR/ANUNCIANTE/6415/)

Comente

0 comentários Classificar por 

Plugin de comentários do Facebook

Mais antigos

Adicione um comentário... 

Notícias relacionadas

Estão abertas as inscrições para seleção de projetos ambientais a serem bene�ciados pelo Programa Municipal...

(https://www.londrinatur.com.br/noticia/sema-abre-periodo-de-inscricao-para-selecao-de-projetos-ambientais/)

SEMA abre período de inscrição para seleção de Projetos Ambientais

TURISMO NORTE DO PARANÁ (HTTPS://WWW.LONDRINATUR.COM.BR/GUIA/TURISMO-NORTE-DO-PARANA/)

Foto: Divulgação/Arquivo FIML Pro�ssionais do setor hoteleiro de Londrina vão trabalhar por música, literalmente, nos...

(https://www.londrinatur.com.br/noticia/empresarios-dos-setores-hoteleiro-e-gastronomico-estao-otimistas-com-o-festival-de-musica-de-londrina/)

Empresários dos setores hoteleiro e gastronômico estão otimistas com o Festival de Música de Londrina

TURISMO NORTE DO PARANÁ (HTTPS://WWW.LONDRINATUR.COM.BR/GUIA/TURISMO-NORTE-DO-PARANA/)

Foto: Wilson Vieira Nesta terça-feira (9), 22 empresas do segmento de turismo foram homenageadas em...

(https://www.londrinatur.com.br/noticia/empresas-reconhecidas-com-selo-do-turismo-sao-homenageadas-em-londrina/)

Empresas reconhecidas com Selo do Turismo são homenageadas em Londrina

TURISMO NORTE DO PARANÁ (HTTPS://WWW.LONDRINATUR.COM.BR/GUIA/TURISMO-NORTE-DO-PARANA/)

Mais notícias

Jornada discute o turismo de negócios em Londrina (https://www.londrinatur.com.br/noticia/jornada-discute-o-turismo-de-

negocios-em-londrina/)
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Rolândia abraça você (https://www.londrinatur.com.br/noticia/rolandia-abraca-voce/)

Parque Ney Braga é palco de eventos variados (https://www.londrinatur.com.br/noticia/parque-ney-braga-e-palco-de-eventos-

variados/)

(https://www.londrinatur.com.br/promocoes/)

(https://www.londrinatur.com.br/)

(https://www.londrinatur.com.br/anuncie-conosco/)

Newsletter LondrinaTur

Receba em seu e-mail tudo o que acontece em Londrina
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Serviços

Carros e Motos (https://www.londrinatur.com.br/guia/carros-e-motos-londrina/)

Casa e Decoração (https://www.londrinatur.com.br/guia/casa-e-decoracao-londrina/)

Saúde e Beleza (https://www.londrinatur.com.br/guia/saude-e-beleza-londrina/)

Educação (https://www.londrinatur.com.br/guia/educacao-londrina/)

Esportes e Hobbies (https://www.londrinatur.com.br/guia/esportes-e-hobbies-londrina/)

Tecnologia e Informática (https://www.londrinatur.com.br/guia/tecnologia-e-informatica-londrina/)

Prestadores de Serviços (https://www.londrinatur.com.br/guia/prestadores-de-servicos-londrina/)

Pro�ssionais de Eventos (https://www.londrinatur.com.br/guia/pro�ssionais-de-eventos-londrina/)
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Links Úteis (https://www.londrinatur.com.br/guia/links-uteis/)

Projetos Londrinenses (https://www.londrinatur.com.br/guia/projetos-londrinenses-londrina/)
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Fonte: Assessoria de imprensa ACIL
Será lançado na tarde desta terça-feira, dia 22, o Guia Turístico Regional do Norte do Paraná, desenvolvido pela Adetunorp – Agência de Desenvolvimento
Turístico do Norte do Paraná. A publicação reúne atrativos turísticos dos municípios que integram a região norte do estado para fomentar o turismo nesses
locais, incluindo eventos, datas comemorativas, restaurantes e pousadas. O evento começa às 15h30 no auditório da ACIL.
Presidente da Adetunorp, Nair Tartari destaca que o guia será distribuído nas 92 cidades que compõem a região. “O trabalho começou há cinco anos, quando a
ONG foi fundada, e buscamos integrar as cidades, unir, porque ninguém anda sozinho”, afirma. Por isso, potenciais turísticos e produtos de cada região foram
divididos e geraram a criação de quatro rotas turísticas: do Café, do Agronegócio, das Águas e do Rosário.
Londrina está na Rota do Café, cultura que marcou a história da cidade. Além dela, outros 14 municípios integram essa rota que tem como atrativos engenhos de
cachaça artesanal, vinícolas, fazendas, sítios e chácaras produtoras do grão. Mais detalhes estão no site: www.rotadocafe.tur.br (http://www.rotadocafe.tur.br/).
A Rota do Rosário tem como principal mote a religiosidade do estado. Nela estão igrejas e santuários somados às belas paisagens da região. Um convite à fé e
contemplação nas cidades de Bandeirantes, Siqueira Campo, Jacarezinho, Tomazina, Ibaiti e Ribeirão Claro. Fotos e história estão no site
www.rotadorosario.com.br (http://www.rotadorosario.com.br/).
A Rota das Águas passa por municípios como Carlópolis e Ribeirão Claro, locais onde se destacam o ecoturismo, a pesca esportiva e os passeios náuticos pelo
Rio Paranapanema. A Rota do Agronegócio (www.rotadoagronegocio.tur.br (http://www.rotadoagronegocio.tur.br/)) também passa por Londrina e traz várias
fazendas e produtos locais como destaque, além dos institutos como Iapar e Embrapa.
Com tiragem de 8 mil exemplares, o Guia tem distribuição gratuita e estará à disposição em Londrina no Convention e Visitors Bureau e na sede da Adetunorp
(Rua Espírito Santo, 1163 – sala 4). Nas outras cidades, a publicação poderá ser encontrada nas secretarias de turismo e Sebrae.
Informações: (43)3324-1313

22/03/2011 00:00:00
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R
epresentantes do Turismo dos municípios do Norte do Paraná estiveram reunidos
recentemente em Rolândia para de�nir as estratégias do setor. O encontro, que aconteceu na
Pausada das Alamandas, um dos principais locais de eventos e convenções da região, foi

agendado pela Agência de Desenvolvimento Turístico do Norte do Paraná (Adetunorp), com sede em
Londrina. Do Norte Pioneiro, participaram do encontro a vice-prefeita de Ribeirão Claro, Célia Ribeiro
de Oliveira e o diretor do Departamento de Turismo de Carlópolis, José Salles Netto.

O encontro reuniu 15 participantes dos cerca de 25 que integram a região. A Adetunorp tem o
objetivo de associar educação, cultura e negócios, fazendo do Turismo um instrumento aglutinador
de recursos pelo desenvolvimento sustentável. Dentre as metas da agência estão a criação do
quinto roteiro turístico do Norte do Paraná e a elaboração de um calendário de eventos com
destaque para o Turismo de Aventura, Religioso e Rural, dentre outros. ?Nossa proposta é criar um
Conselho Consultivo, um banco de dados e imagens dos pontos turísticos dos municípios da região
e uma revista periódica para divulgar o turismo no Norte do Paraná?, comenta a vice-prefeita de
Ribeirão Claro.

No roteiro turístico a ser elaborado pelos municípios que integram a Adetunorp, inclui também o
mapeamento dos principais atrativos da região para que o turista se localize e, sobretudo, um
relatório completo do potencial turístico da região. ?É importante que todos os representantes da
região conheçam melhor cada um dos pontos turísticos do Norte do Paraná, para que possamos
elaborar ações conjuntas, com visitas coordenadas e parcerias para o desenvolvimento do setor?,
acrescenta a vice-prefeita Celinha.

SIGA A TRIBUNA DO PARANÁ  
E ACOMPANHE MAIS NOVIDADES

Por Jornalista Externo 21/05/2007 16:43

Municípios de�nem estratégias
para o Turismo
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Fale com o produtor: 
 

Login
 PT

 
ESTAÇÃO DO TURISMO EXPO LONDRINA 2018

 
A Estação do Turismo é parte integrante da Expo Londrina e estamos em nossa 2ª edição, reunindo profissionais do Brasil e de outos países para divulgar destinos e produtos
turísticos, além de discutir as últimas tendências do mercado e os rumos da atividade turística, intercambiar conhecimentos e encontrar oportunidades de negócios. A Estação é
dividida em diferentes temáticas para melhor atender os profissionais e visitantes, que irão encontrar ofertas em diferentes segmentos como Turismo Rural, Regional, Religioso,
Cultural, Turismo de Aventura, Ecoturismo, Turismo de Negócios, Lazer, além de eventos técnicos. Para a edição de 2018 a Estação do Turismo inova com uma área exclusiva
para turismo no Pavilhão Internacional.
 
Atividades temáticas:
 

Atividades de capacitação, atualização, informação e imersão;
Mostra gastronômica – Feira de Sabores;
Atividades culturais e apresentações artísticas;
Expo no Campo;
Expo Aventura;
Estação do Turismo / Expo Turismo;

Estação do Turismo

EVENTO ENCERRADO

Parque de Exposições Ney Braga - Londrina, PR

09 de abril de 2018, 08h30 - 14 de abril de 2018, 18h

Inscrição

14/04 - 1º Workshop de Turismo
Grátis 
Inscrições até 13/04/2018
12/04 - Seminário de Turismo  
Grátis 
Inscrições até 11/04/2018
13/04 - Jornada de Turismo  
Grátis 
Inscrições até 12/04/2018

E V E N T O  E N C E R R A D O
V E R  E V E N T O
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Na estação do turismo teremos como destaque:
 

Eixo de Promoção - Atrativos turísticos, serviços, destinos, tecnologias e muito mais;
Eixo de Destaque – Oportunizar relacionamento, negócios e tecnologia;
Eixo de Inovação – Imersão e capacitações em 09 dias de evento;
Eixo de Qualificação - Prisma na geração de negócios e exploração turística;
Eixo de Interação – Aumentar o nível de experimentação dos visitantes na feira.

E os eventos:
 
Jogos Rurais - 05/04 a 15/04  – Os Jogos Rurais são parte integrante do Circuito Nipo Brasileiro da Sonho Lindo Turismo Regional e foram desenvolvidos pela família Kobo,
onde promove a interação entre diversão, resgate da cultura do “brincar”, envolvendo jovens, adultos, crianças em um circuito de atividades divertidas, didáticas e envolventes.
Esta ação é gratuita.
 
Expo no Campo - 09/04 a 14/04 – Visitas técnicas unindo agronegócio, tecnologia e lazer. Com roteiros em propriedades que são referencia em seus segmentos como:
empresas, agroindústrias, cooperativas e estruturas / modelos da região (sistemas produtivos). O foco é apresentar aos participantes oportunidades de negócios in loco, o
potencial de nossa região e ainda possibilitar o intercambio de conhecimento entre publico e os empreendimentos visitados.
 
Local: Pavilhão Smart Agro – Expo Londrina
Informações e Inscrições: www.expolondrina.com.br
Duração: das 09h00 as 16h00
Valor: R$ 30,00 – incluso transporte, seguro viagem, guia CADASTUR, café da manhã com produtos regionais.
 
Talk Show do Turismo 11/04 – Com foco na imersão ao conhecimento, iremos promover um debate, através de painéis, sobre a diversidade econômica no turismo, parques
públicos e geração fluxo turistico. O evento é voltado para todo o trade turístico.
 
Seminário de Turismo - 12/04 – Como forma de demonstrar a força do setor turístico e qualificar os empreendedores e atores públicos, realizamos o Seminário de Turismo da
Estação do Turismo no dia 13 de abril, no Parque de Exposições Ney Braga na cidade de Londrina. O evento é voltado para empresários que atuam na cadeia produtiva como
bares, restaurantes, agências de viagem, organização de eventos, hotelaria, guia turístico, taxistas, gestores públicos, interlocutores, instituições, empreendimentos rurais e
demais segmentos que fazem parte do trade turístico. No seminário trabalharemos na seguinte tríade:  Planejamento, Turismo e Desenvolvimento Econômico; 
 
Jornada de Turismo - 06/04 a 14/04 - Jornada de Turismo acontece nos dias 06 a 14 de abril de 2018. Sob o tema “Transformando pessoas e lugares”, o evento busca contribuir
para a capacitação, informação sobre o setor, através de oficinas e pequenos workshops com duração de até 90 minutos cada. Nosso objetivo é trabalhar em prol da formação de
futuros empreendedores e profissionais do trade turístico. O público alvo para esta ação são estudantes, empreendedores, agricultores, artesões, curiosos em geral e
profissionais da área.  A Jornada deverá estimular a oferta de empreendimentos e servições no setor turístico e contribuir para o crescimento do trade em nossa região. Na
jornada trabalharemos nas seguintes áreas: Gastronomia e o mercado turístico,  Empreendedorismo e Oportunidades de Negócios,  Associativismo e Inovação.
 
Workshop de Turismo – 14/04 - O  Workshop Turismo acontece no dia 14 de abril de 2018. Sob o tema “COMTUR – Importância e Consolidação”, o evento busca contribuir para a capacitação e
informação sobre a ação do COMTUR, sua formação, atuação, o papel perante a sociedade, empresários e atores públicos municipais, fortalecendo os gestores municipais de turismo, interlocutores e
todos os envolvidos no sistema de regionalização do Turismo. Nosso objetivo é trabalhar em prol da formação do COMTUR em diversos municípios da região metropolitana de Londrina, na
sensibilização de empreendedores e profissionais do trade turístico. O público alvo  estudantes, agricultores, artesões, gestores públicos, interlocutores, instituições, curiosos em geral e profissionais
da área. No workshop trabalharemos nas seguintes áreas: regionalização do turismo, conselho municipal de turismo, fundo de turismo.
 
08h30 as 12h00 – Formação COMTUR
13h30 as 17h30 – Fundo de Turismo + Case de Sucesso
 
Parceiros da Estação do Turismo
 
Realização: Sociedade Rural do Paraná, Sonho Lindo Turismo Regional, Nucleo de Turismo de Londrina, Paraná Turismo, Sindicato Rural e Patronal de Londrina, CODEL  e
Adetur Norte do Paraná.
 
Apoio: Emater, Sebrae, Senac, Abav, Acil, Abrasel, Convention Buerau, Edwarts Turismo, Craitiva Turismo, Operadora Trilhare Turismo, Sindhoteis, Fomento Paraná e Acit.
 

Estação do Turismo

A Estação do Turismo é parte integrante da Expo Londrina e estamos em nossa 2ª edição, reunindo profissionais do Brasil e de outos países para divulgar destinos e produtos turísticos,
além de discutir as últimas tendências do mercado e os rumos da atividade turística, intercambiar conhecimentos e encontrar oportunidades de negócios.

FA L E  C O M  O  P R O D U T O R  M A I S  E V E N T O S  D E S T E  P R O D U T O R

Parque de Exposições Ney Braga 

Av. Tiradentes, 6275, Pavilhão Smart Agro, Jardim Rosicler 
Londrina, PR

V E R  M A PA

Inscrição

14/04 - 1º Workshop de Turismo
Grátis 
Inscrições até 13/04/2018
12/04 - Seminário de Turismo  
Grátis 
Inscrições até 11/04/2018
13/04 - Jornada de Turismo  
Grátis 
Inscrições até 12/04/2018

E V E N T O  E N C E R R A D O
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×

Fale com o produtor

Nome *

Email *

Mensagem *

E N V I A R  M E N S A G E M  C A N C E L A R
×

Denuncie este evento

Por favor, descreva abaixo a razão da sua denúncia. Lembre-se: não é obrigatório fornecer o seu nome ou e-mail, mas a inclusão destes dados será muito importante caso seja necessário
entrar em contato com você para pedir mais informações. Obrigado.

Denúncia *

Seu nome

Seu e-mail

 Autorizo que a Sympla entre em contato para pedir mais informações
E N V I A R  C A N C E L A R

×

Compartilhe por e-mail

Seu nome *

Seu e-mail *

Para (e-mail) *

Assunto *

Mensagem *

E N V I A R  C A N C E L A R

Estamos passando por uma pequena instabilidade em nosso sistema :(

Não se preocupe, as vendas de ingressos e inscrições voltarão em alguns instantes.

Parece que nosso processador de pagamentos está enfrentando uma pequena instabilidade.

As vendas de ingressos e inscrições voltarão assim que o problema for resolvido.

Inscrição

14/04 - 1º Workshop de Turismo
Grátis 
Inscrições até 13/04/2018
12/04 - Seminário de Turismo  
Grátis 
Inscrições até 11/04/2018
13/04 - Jornada de Turismo  
Grátis 
Inscrições até 12/04/2018
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As vendas para este evento foram interrompidas.

Para mais informações, você pode entrar em contato com nosso atendimento clicando aqui.

 C E N T R A L  D E  A J U D A

PARA COMPRADORES
Ver mais eventos
Denuncie este evento
Termos de compra
Política de privacidade
Política de cookies

Compre pelo app
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Soluções
Serviços
Preço
Cases
API

FORMAS DE PAGAMENTO

COMPRA SEGURA

© COPYRIGHT 2018 
SYMPLA INTERNET SOLUÇÕES S.A.

E N T R A R  C O M  O  FA C E B O O K
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Esqueceu sua senha? Clique aqui.

Não possui uma conta? Cadastre-se!

E-mail

E N V I A R

O endereço indicado receberá um e-mail com instruções de como criar uma nova senha.

Senha

Inscrição

14/04 - 1º Workshop de Turismo
Grátis 
Inscrições até 13/04/2018
12/04 - Seminário de Turismo  
Grátis 
Inscrições até 11/04/2018
13/04 - Jornada de Turismo  
Grátis 
Inscrições até 12/04/2018
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Ao me cadastrar, concordo com os Termos de uso e Política de privacidade da Sympla

Já possui uma conta? Faça login!

Acesse seu e-mail e clique no link de confirmação.
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Rolândia terá diagnóstico do turismo

Relatório do Paraná Turismo será formulado a partir da visita que aconteceu na quinta (05) e vai apontar
adequações para estimular o turismo na cidade

Publicado: 10/10/17 • 09h49 
Atualizado em: 11/10/17 • 14h00

Compartilhe:  

 Na última quinta (09), Rolândia recebeu alguns empresários e especialistas para realizar um diagnóstico
do turismo no município. Como explicou João Gouveia, diretor da Agência de Desenvolvimento Turístico do Norte
do Paraná (Adetur) em Londrina, o intuito é avaliar a cidade e para fomentar o turismo na região. “O objetivo desta
visita é que o norte do Paraná tenha um roteiro turístico comercializado através do estado, que a gente tenha material
para colocar na Embratur, no Ministério do Turismo e que a gente vá as feiras de Turismo mais fortes”, declarou. 
 
 De acordo com João, Rolândia foi escolhida para receber esse diagnóstico por ser um dos municípios
emergentes no turismo no Norte do Paraná, setor que estimula a circulação de dinheiro na cidade. O roteiro de visitas
incluiu a Estrada do São Rafael, Fazenda Bimini, Chácara Marabu e Igreja Matriz. Os participantes foram
acompanhados pela turismóloga Flávia Galbero Costa e também iriam avaliar a alimentação no município, passando
por restaurantes e cafés da cidade. “A gente tem apresentado todos os atrativos, que vão passar por uma avaliação
critica para saber se tem potencial, se o turista que vier de fora tem conforto na cidade, se a gente tem guia de
turismo, se os atrativos da cidade estão bem cuidados, como as praças, toda a estrutura”, explicou o diretor.
 
 Depois da visita, os municípios receberão um relatório da Paraná Turismo através da Adetur Norte do Paraná,
em cerca de 15 dias, apontando as adequações que precisam ser feitas no local. “Se caso passar a vistoria na
cidade, vai ser agendada uma viagem de negócios com aproximadamente quarenta agentes de viagens que vendem
o destino Paraná ou tem interesse em vender o Paraná, em especial o norte”, explicou João. A viagem deverá
acontecer em aproximadamente 60 dias.
 
 Entre os presentes na visita estavam Vera Lucia Meza, responsável pelo Marketing e Coordenação de
Relacionamento Empresarial do Paraná Turismo; Halisson Benini, do Paraná Eco Viagem; Ademir Barboza, diretor
executivo do Sindicato das Empresas de Turismo no Estado do Paraná (Sindetur-PR); Sandra Camacho, do Escritório
Regional da Paraná Turismo (Norte Pioneiro, Vale do Ivaí e Norte Paranaense) e Denise Fertonani, também diretora
da Adetur (Tamarana).
 

Fotos desta matéria
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Cônsul-geral da África do Sul visita Londrina

Londrina, 26 de junho de 2018
 

Cônsul-geral da África do Sul visita Lon
Objetivos são estreitar laços e estabelecer parceria no agronegócio, tecnolog
desenvolvimento

 
Na manhã desta terça-feira (26), o cônsul-geral da África do Sul, Malose Willi
prefeitura, acompanhado do cônsul político, Rudzani Mudau. Eles foram rece
presidente do Instituto de Desenvolvimento de Londrina (Codel), Bruno Ubirat
empresariais da área comercial e de turismo.

  
Mogale ressaltou que pretende construir uma relação mais estreita com a cida
parcerias, principalmente nas áreas do agronegócio. Logo que cheguei, perce
produção agrícola muito forte e vi que estou no lugar certo”, afirmou. 

  
O cônsul-geral salientou ainda que deseja estabelecer um programa de interc
da África do Sul e de Londrina e que, na próxima visita ao município, gostaria
apresentação comercial aos empresários locais. O encontro deverá ser media
Comercial e Industrial de Londrina (Acil).  

  
O presidente da Codel, Bruno Ubiratan, contou que compartilha do interesse 
entre a África do Sul e a cidade de Londrina. “Eles querem visitar os empresá
turismo local deles. Para nós é uma honra recebê-los. Londrina está no camin
desenvolvimento. Temos recebido pessoas do mundo inteiro querendo estabe
parceria, principalmente nas áreas de turismo, negócio e empreendedorismo”
 
Também estiveram presentes no encontro, o chefe de Gabinete da Prefeitura
secretário municipal de Cultura, Caio Julio Cesaro; a diretora de Turismo da C
Uhlmann; o presidente do Londrina Convention Bureau, Arnaldo Falanca; a p
Desenvolve, Cláudia Romariz; o vereador Ailton Nantes, presidente da Câma
e o assessor do vereador Jairo Tamura, Milton Tsuruda. E mais: o diretor-exec
Brasileira de Bares e Restaurantes (Abrasel), no Norte do Paraná, Vinicius Do
Associação Brasileira de Agências de Viagens (ABAV) Paraná, Dórende Andr
da Associação de Desenvolvimento de Turismo (Adetur) Norte do Paraná, De
acompanhada de João Gouveia, da diretoria da Adetur Norte do Paraná; Már
da Acil, e Cilene Sousa Dutra, assessora do cônsul-geral. 

  
Texto: Dayane Albuquerque
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Composição do Conselho

  Assim que o novo Conselho - gestão 2019-2021 tomar posse estaremos atualizando.
 
O Conselho Municipal de Turismo de Londrina - CONTUR - fica reestruturado , instituído
1997, como órgão colegiado de caráter deliberativo permanente, com a finalidade de as
individuais e sociais do segmento, vinculado administrativamente à CODEL - Instituto de Des

 
Atualmente conta com 23 membros, sendo sete representantes do poder público mu
sociedade civil organizada, nomeados pelo Prefeito Municipal para um mandato de dois ano
 
Presidência: CODEL - Instituto de Desenvolvimento de Londrina - Sra. Maitê Uhlmann

 Vice-Presidência: ABAV - Associação Brasileira de Agentes de Viagens do Paraná - Sra. Dó
Secretário Geral: Paraná Turismo - Sra. Sandra Nadja Camacho

 Secretário de Comunicação: ABRASEL - Associação Brasileira de Bares e Restaurantes - 

 Membros:

 

ENTIDADES PARTICIPANTES DO CONSELHO MUNICIPAL DE TUR
GESTÃO 2017-2019

SOCIEDADE CIVIL ORGANIZADA NOME DOS REPRESENTANTES

ABAV – ASSOC. BRAS. DE AGENTES DE
VIAGENS DO PARANÁ

Titular: Dóren Farias

Suplente: Cláudia Castro

ABRASEL – ASSOC. BRAS. DE BARES E
RESTAURANTES

Titular: Vinícius Liberatti Donadio

Suplente: Alexandre Fontana Guimarães

ADETUR – NORTE DO PARANÁ
Titular: Vera Lúcia C. Rocha

Suplente: Denise Fertonani Araújo

ADEVILON – ASSOC. DOS DEFICENTES
VISUAIS DE LONDRINA

Titular: Luzia Tatiane Pereira de Castro

Suplente: Lúcio Antônio Brandão

EMATER – EMPRESA PARANAENSE DE
ASSIST. TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL

Titular: Terezinha Bussanelo Freire

Suplente: Paulo Roberto Martvi

IAPAR – INST. AGRONÔMICO DO
PARANÁ

Titular: Maria Josaine da Silva

Suplente: Eunice Aparecida de Oliveira

LCB–LONDRINA CONVENTION  BUREAU
Titular: Arnaldo Falanca

Suplente: Reinaldo Cassimiro da C. Junior

ONDA– ORGANIZAÇÃO NÃO GOVERN. Titular: João Augusto Barbosa
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Menu
Inicial

Servidor Municipal
Expresso (Webmail)

DE DESENV. E AMBIENTE Suplente: Newton Eskelsen Felício

PRTUR - PARANÁ TURISMO
Titular: Manoel Jacó Garcia Gimennes

Suplente: Sandra Nadja Camacho

ROTA DO CAFÉ
Titular: Egon Bertolaccini

Suplente: Fernanda Correa

SEBRAE/PR – SERVIÇO DE APOIO ÀS
MICROS E PEQUENAS EMPRESAS DO
PARANÁ

 Titular: Simone Millan Shavarski

 Suplente: Heverson Feliciano

SESC CADEIÃO CULTURAL
Titular: Alexandre Simioni

Suplente: Cilas Fonseca Vianna

SINDEGTUR – SINDICATO ESTADUAL
DOS GUIAS DE TURISMO DO PARANÁ

Titular: Wilson Lessnau Junior

Suplente: Rosangela Aparecida R. Gondo

UEL - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE
LONDRINA

Titular: Rosangela Ricieri Haddad

Suplente: Cesar Augusto de Poli

UNIMOL – UNIÃO MUNIC. DAS ASSOC.
DE MORADORES DE LONDRINA

Titular: Neide Aparecida G. Ferreira

Suplente: Custódio Rodrigues do Amaral

ENTIDADES GOVERNAMENTAIS NOME DOS REPRESENTANTES

SMAA – SEC. MUNIC. DE AGRICULTURA
E ABASTECIMENTO

Titular: Viviane Fernandes

Suplente: Maitê Marques Elias

CMTU – CIA. MUNIC. DE TRÂNSITO E
URBANIZAÇÃO

Titular: Ricardo Ergas Aguilera

Suplente: Antonio Carlos Selhorst

 CODEL – INST. DE DESENV. DE
LONDRINA

Titular: Maitê M. Uhlmann

Suplente: Gilceia Cipriano Cabral

SMC – SEC. MUNIC. DE CULTURA
Titular: Sidney Antonio Bertho

Suplente: Solange Cristina Batigliana

FEL –FUNDAÇÃO DE ESPORTES DE
LONDRINA

Titular: Wilson Romano de Paula

Suplente: Celita Klepa

IPPUL –INSTITUTO DE PESQUISA E
PLANEJ. URBANO DE LONDRINA

Titular: Rosaly Tikako Nishimura

Suplente: Vago

SEMA – SEC. MUNIC. DO AMBIENTE
Titular: Alexsandra C. da Vanço

Suplente: Simone de O. F. Vecchiatti

 

DECRETOS:
 

Decreto de Alteração de Membros do Comtur N.º 974 de 05 de julho de 2018
Decreto de Alteração de Membros do Comtur N.º 328 de 26 de fevereiro de 2018
Decreto de Alteração de Membros do Comtur N.º 965 de 07 de agosto de 2017
Decreto de Alteração de Membros do Comtur N.º 763 de 21 de junho de 2017
Decreto de Nomeação do Comtur N.º 546 de 25 de abril de 2017 - Biênio 2017-2019
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