CARTA DE APRESENTAÇÃO INSTITUCIONAL

Breve histórico:
A Agência de Desenvolvimento Turístico e Cultural da Rota dos Tropeiros
surgiu alinhada com as estratégias de desenvolvimento da “Rota dos Tropeiros”,
iniciativa conjunta da Secretaria de Turismo do Paraná e SEBRAE/PR, Associação
dos Municípios dos Campos Gerais e Ecoparaná, com o objetivo de desenvolver
uma Rota na região dos Campos Gerais focada em explorar os aspectos do
Tropeirismo para formatação de Produtos Turísticos.
O Projeto da Rota dos Tropeiros era então formado pelo chamado G32
composto por 1 elemento da iniciativa privada e 1 do público de cada 1 dos 16
municípios que integravam a Rota naquele momento. Juntamente a este Grupo
existia o G10, composto por prefeitos, secretários municipais, iniciativa privada,
parceiros, SEBRAE/PR, SETU/PR. Este grupo iniciou os debates para a criação de
uma entidade específica que contribuísse para o desenvolvimento da Rota.
Com o desenvolvimento do Projeto “Rota dos Tropeiros”, o interesse do G10
aliado a questões legais e organizacionais ligadas ao Programa de Regionalização
do Turismo, impulsionou a criação de uma entidade que atuasse como Órgão
Executivo para a Rota dos Tropeiros. Esta organização teria a finalidade de
especialização, desenvolvimento e divulgação da Rota dos Tropeiros.
Por meio de ações regionais e do Ministério do Turismo, em 2007 criou-se a
Agência de Desenvolvimento da Rota dos Tropeiros, constituída como OSCIP Organização da Sociedade Civil de Interesse Público - a qual estaria apta a captar
recursos e ainda envolver todo o trade turístico, associações comerciais, instituições
de ensino, prefeituras e a comunidade visando desenvolver Produtos Turísticos
alinhados com o Tropeirismo. Atualmente, a ADRT ampliou seu foco de atuação
para além da Rota dos Tropeiros focando na Regionalização do Turismo na região
dos Campos Gerais sendo reconhecida pelo Ministério do Turismo como Instância

Rua Ataulfo Alves, 351 – Estrela - Ponta Grossa – PR Fone: (42) 3225-1398 E-mail contato@rotadostropeiros.com.br

de Governança Regional para o Turismo dos Campos Gerais/PR, passando a
chamar-se ADETUR Campos Gerais.

Quem somos:
A Agência de Desenvolvimento do Turismo dos Campos Gerais – ADETUR
Campos Gerais é uma entidade sem fins lucrativos, formada por participantes da
iniciativa privada, poder público e terceiro setor, sendo reconhecida pelo Ministério
do Turismo como Instância de Governança Regional – IGR (organização responsável
pelo planejamento e execução do processo de desenvolvimento do turismo em âmbito
regional, bem como pela tomada de decisões políticas, econômicas e sociais, sendo
formada pelo poder público, iniciativa privada e terceiro setor).

O objetivo da ADETUR Campos Gerais é desenvolver o turismo de forma
participativa e organizada, por meio da mobilização de parceiros e integração de
atores que trabalham para estimular e fortalecer o fluxo turístico nos municípios,
gerando emprego e renda, contribuindo para a melhoria da qualidade de vida nas
comunidades envolvidas.

Nossa missão:
Fomentar o desenvolvimento do turismo sustentável e incrementar a
competitividade dos destinos visando o fortalecimento da economia regional.

Nossa visão
Consolidar-se como referência em prol do desenvolvimento técnico e
sustentável do turismo regional.

Atuação:
- Assessoria técnica em planejamento do turismo e projetos;
- Formação de líderes do turismo regional;
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- Consultorias especializadas em turismo;
- Organização de caravanas técnicas e visitas às feiras do setor;
- Fortalecimento e parceria com as Associações e iniciativas empresariais
ligadas ao turismo;
- Monitoramento das ações do turismo – Observatório;
- Promoção de ações intra-regionais e interinstitucionais;
- Promoção do turismo regional;
- Instância de governança regional do turismo
- Gestão da Rota dos Tropeiros do Paraná;
- Coordenação da Coleção Campos Gerais
- Realizadora do Salão de Turismo dos Campos Gerais

Nossos clientes
- Municípios dos Campos Gerais integrantes do Programa de Regionalização do
Turismo;
- Organizações do terceiro setor ligadas ao turismo;
- Iniciativa privada;
- Municípios interessados em desenvolver o turismo;

Nossos parceiros:
-

Secretaria do Esporte e do Turismo do Paraná;

-

Paraná Turismo;

-

SEBRAE/PR;

-

Associação dos Municípios dos Campos Gerais;

-

Campos Gerais Ponta Grossa Convention & Visitors Bureau;

-

Universidade Estadual de Ponta Grossa;
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