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ÁREA TEMÁTICA: (marque uma das opções) 

(    )  COMUNICAÇÃO 

( X )  CULTURA 

(    )  DIREITOS HUMANOS E JUSTIÇA 

(    )  EDUCAÇÃO 

(    )  MEIO AMBIENTE 

(    )  SAÚDE 

(    )  TECNOLOGIA E PRODUÇÃO 

(    )  TRABALHO 

 

CONHECENDO PG: A INSERÇÃO DO AEROPORTO SANT’ANA - 

COMANDANTE ANTÔNIO AMILTON BERALDO E OS ARAUTOS DO 

EVANGELHO NO ROTEIRO ALTERNATIVO DO PROJETO 

 

 

 

Adrieli de Fátima Pereira da Silva (adripolaka@gmail.com )1 

Luiz Fernando Souza (lufsouza23@gmail.com)2 

Leandro Baptista (lbaptista@uepg.br)³ 

 

Resumo: o projeto de extensão Conhecendo PG, iniciou no ano de dois mil e onze com o propósito de 

acompanhar alguns grupos com os próprios moradores da cidade para explorar, conhecer de forma gratuita 

alguns atrativos da cidade. Em dois mil e dezenove o projeto contou com a entrada de alguns novos atrativos 

entre eles o Aeroporto Sant’ana Antônio Amilton Beraldo e o Arautos Do Evangelho. O projeto é uma parceria 

entre a Secretaria Municipal De Turismo (SETUR), Viação Campos Gerais (VCG) e Universidade Estadual De 

Ponta Grossa (UEPG) e é composto por cinco roteiros: roteiro natural, roteiro industrial, roteiro religioso, roteiro 

histórico-cultural e roteiro alternativo o qual vai ser explorado nesse trabalho. 

 

Palavras-chave: Conhecendo PG. Roteiro alternativo. Novos roteiros. 

 

                                                
1 Bolsista; Universidade Estadual de Ponta Grossa; Bacharelado em Turismo, adripolaka@gmail.com  

2 Orientador ; Universidade Estadual de Ponta Grossa; Bacharelado em Turismo, lufsouza23@gmail.com 

3 Professor participante e orientador do Projeto; Universidade Estadual de Ponta Grossa; Bacharelado em 

Turismo, lbaptista@uepg.br 
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NOME DO PROGRAMA OU PROJETO 

Pesquisa e Competitividade para a ordenação territorial do Turismo – 5 a Edição – 

Ação Projeto Conhecendo PG 

PÚBLICO-ALVO  

Escolas estaduais e municipais, entidades de classe e associações. 

MUNICÍPIOS ATINGIDOS 

Município de Ponta Grossa – Paraná.  

LOCAL DE EXECUÇÃO 

Mosteiro da Ressurreição, Casa do Divino, Paróquia São Sebastião, Arautos do 

Evangelho e Catedral Sant’Ana, Praça Marechal Floriano Peixoto, Edifício da PROEX, 

Museu Campos Gerais, Casa da Memória, Reservatório Botuquara da SANEPAR, Biblioteca 

Pública Municipal Bruno Enei, 13° Batalhão de Infantaria Blindada, Estádio Germano 

Kruger, Mansão Villa Hilda, Aeroporto Sant’Ana Comandante Antônio Amilton Beraldo, 

Adega Porto Brazos, Beaulieu do Brasil – Fábrica de Carpet. 

JUSTIFICATIVA 

O projeto Conhecendo PG, surgiu com o intuito de levar os moradores da cidade (e 

outras pessoas que vem de fora) para conhecer os atrativos que há na cidade de maneira 

totalmente gratuita, garantindo que pessoas que não tenham necessidade de conhecer por 

conta própria desfrutem desses atrativos e consequentemente acabem divulgando para mais 

pessoas de modo que procurem o projeto para realizar essas saídas.  

OBJETIVOS 

Descrever o roteiro já existente e apresentar os novos atrativos integrantes do roteiro 

alternativo.  
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METODOLOGIA 

A metodologia que foi aplicada nesse trabalho, foi com a observação direta do 

pesquisador como membro atuante do projeto, pesquisa documental e bibliográfica, também 

com uma análise de estudo de caso. Segundo Gil (2002) estudo de caso é um estudo mais 

aprofundado do objeto, de um modo que permita obter um conhecimento bem detalhado, 

sendo que com outras metodologias se torna mais difícil de ser praticado. É composto por 

algumas etapas: a formulação do problema, definição da unidade-caso, determinação do 

número de casos, elaboração de um protocolo, a coleta de dados, a análise e avaliação dos 

dados e por fim a preparação de um relatório final.  

RESULTADOS 

Com seu início em dois mil e onze (2011), o projeto “Conhecendo PG” contribui com 

o turismo regional, conduzindo os grupos até os atrativos dispostos no município de Ponta 

Grossa e também para a divulgação dos mesmos. O projeto conta com alguns parceiros da 

iniciativa pública e privada para auxiliar seu desenvolvimento, tais como: Secretaria 

Municipal de Turismo (SETUR) a qual organiza a parte administrativa com o público-alvo, 

ficando responsável por atender aos grupos que desejam fazer o agendamento das saídas; a 

Viação Campos Gerais (VCG) oferece um ônibus personalizado para o projeto e; a 

Universidade Estadual de Ponta Grossa (UEPG) proporciona o conhecimento teórico para os 

participantes do projeto e possibilita aos acadêmicos do curso de Bacharelado em Turismo, a 

oportunidade de conduzir os grupos durante as saídas, perfazendo a díade pesquisa e extensão. 

Essas saídas oferecidas pelo projeto possuem agendamento em dias específicos para 

acontecerem, são todas as terças e quintas-feiras, e os grupos podem participar são os alunos 

tanto de escolas municipais quanto estaduais, associações e entidades de classe e, alguns 

outros grupos que solicitem as saídas. A participação para qualquer grupo nas saídas, é 

totalmente gratuito.  

 Atualmente o projeto dispõe de cinco roteiros, seus títulos e atrativos contidos, 

respectivamente, são:  

 Roteiro Religioso: Mosteiro da Ressurreição, Casa do Divino, Paróquia São Sebastião, 

Arautos do Evangelho e Catedral Sant’Ana. 
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 Roteiro Histórico-Cultural: Praça Marechal Floriano Peixoto, Edifício da PROEX, 

Museu Campos Gerais, Casa da Memória, Reservatório Botuquara da SANEPAR, 

Biblioteca Pública Municipal Bruno Enei, 13° Batalhão de Infantaria Blindada, 

Estádio Germano Kruger, Mansão Villa Hilda e Aeroporto Sant’Ana Comandante 

Antônio Amilton Beraldo.  

 Roteiro Natural: Adega Porto Brazos. 

 Roteiro Industrial: Beaulieu do Brasil – Fábrica de Carpet. 

 Roteiro Alternativo 

 

O roteiro alternativo trata-se da junção de um roteiro com atrativo no centro da cidade e 

um outro em local mais retirado. Ele é planejado de acordo com a disponibilidade de tempo 

de cada grupo.  Existem quatro roteiros alternativos, são eles:  

 Roteiro 1: Arautos do Evangelho e mais algum atrativo histórico-cultural. 

 Roteiro 2: Mosteiro da Ressurreição e mais algum atrativo histórico-cultural. 

 Roteiro 3: Aeroporto Sant’Ana e mais algum atrativo histórico-cultural. 

 Roteiro 4: Adega Porto Brazos e mais algum atrativo histórico-cultural. 

 

Como novos integrantes do roteiro alternativo (opções 1 e 3), estão o Aeroporto 

Sant’Ana – Comandante Antônio Amilton Beraldo e também os Arautos do Evangelho, os 

quais serão pormenorizados:  

 Aeroporto Sant’Ana – Comandante Antônio Amilton Beraldo: foi construído no 

ano de 1949 e fica localizado no bairro Cará-Cará, é um bem público pois pertence 

a Prefeitura Municipal de Ponta Grossa. Recentemente o aeroporto passou por uma 

revitalização, hoje ele opera com voos da Empresa Azul para o aeroporto de 

Viracopos em Campinas.   

 Arautos do Evangelho: é uma associação religiosa formada por jovens, está 

presente em mais de setenta países; os membros dessa associação praticam o 

celibato. Os Arautos do Evangelho procuram praticar toda a pureza e praticar os 

conselhos evangélicos. Existe tanto os membros masculinos quanto os femininos, 
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eles vivem em comunidades diferentes, não pode viver num mesmo ambiente por 

causa de seus votos.  

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O projeto Conhecendo PG tem uma importância significativa para o turismo em Ponta 

Grossa, e com isso proporcionam aos moradores da cidade um momento de lazer, diversão ao 

visitar os atrativos, visto que o mesmo já existe há mais de oito anos. 

A finalidade desse trabalho era destacar a inserção de dois novos atrativos no roteiro 

alternativo do projeto, e mostrar que todos que compõe o Conhecendo PG estão em constante 

busca de novas parcerias e melhorias para todos os que solicitam as saídas do projeto.  

APOIO 

O projeto conta com alguns apoiadores, são eles: a Universidade Estadual de Ponta 

Grossa (UEPG), Viação Campos Gerais (VCG), Secretaria Municipal de Turismo (SETUR), e 

a Fundação Araucária que disponibiliza bolsas para os acadêmicos da UEPG.  
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