
 

 

CALENDÁRIO OFICIAL DE EVENTOS TURÍSTICOS DA PARANÁ TURISMO 
EVENTOS DE PONTA GROSSA - 2020 

 
 

37º FESUVA 
 
23 de janeiro a 02 de Fevereiro de 2020 

Realizada desde o ano de 1984, a Fesuva tem por objetivo oferecer aos 
produtores locais a oportunidade de disponibilizar a degustação e 
comercialização de uvas e seus derivados. Além disso, a feira possui ainda 
diversas opções de compra e venda de outros produtos como artesanato, doces, 
laticínios, massas e mel, e ainda alternativas de lazer para a população ponta-
grossense e visitantes do entorno do Município, que vêm de toda a região dos 
Campos Gerais. 

 

Local: Complexo Ambiental, nas proximidades do Terminal Central e do Centro 
de Comércio Popular. 
Realização: Secretaria de Agricultura e Pecuária 
Endereço: Rua Benjamin Constant – Parque Ambiental 
Telefone:(42) 3220-1000 – ramal 1014, 1246 
Site: www.pontagrossa.pr.gov.br  
E-mail: agricultura@pg.pr.gov.br; 
alexandre.pmpg@gmail.com  

  Entrada Gratuita 

Categoria do Evento: Gastronômico 
Tipo do Evento: Festa 
Porte do Evento: Grande Porte 
Fluxo turístico: Local 

 

O evento repete-se anualmente? Sim. 
Ocorre em data: fixa ou móvel? Fixa. 

 
PG 4 ESTAÇÕES – VERÃO 
 
26 de janeiro de 2020 
 
A Corrida PG 4 Estações - Verão, será disputada em Ponta Grossa/PR, a partir 
das 07h00, por pessoas de ambos os sexos, devidamente inscritos, com 
qualquer condição climática. 
 
- LARGADA CADEIRANTE 5KM: 06h55 
- LARGADA 10KM: 07h00 
- LARGADA 5KM: 07h05 
- LARGADA 3KM: 07h10 
- CORRIDA KIDS a partir das 08h00 
 
Local de largada/chegada: Biblioteca Publica Municipal 
Realização: Muraro Eventos Esportivos 
Contato: m.me/muraroeventosesportivos  
Face: 
https://www.facebook.com/muraroeventosesportivos/ 
 

http://www.pontagrossa.pr.gov.br/
mailto:agricultura@pg.pr.gov.br
mailto:alexandre.pmpg@gmail.com
https://m.me/muraroeventosesportivos?fbclid=IwAR36X-4CShyl9H3wFkWqJ0RQkyPsHj9J9v3VuaaHkiyhlU2VGlhQNRB_0yw
https://www.facebook.com/muraroeventosesportivos/


 
   
Categoria do Evento: Esportivo      

Tipo do Evento: 

Campeonato/Torneio/Concurso                                                                                           

Porte do Evento: Grande Porte           

Fluxo turístico: Local 

 

O evento repete-se anualmente?Não. 
Ocorre em data: fixa ou móvel? Fixa. 

 
23º SHOW TECNOLÓGICO FUNDAÇÃO ABC 

 
19 a 20 de Fevereiro de 2020 

 
O evento tecnológico, se firma pela difusão das tecnologias agropecuárias 

disponíveis e em desenvolvimento, por um dos principais institutos de pesquisa 

agropecuária do país e demais empresas atuantes no Brasil e no mundo, em 

torno da produção de alimentos e forragem. 

A intenção do evento é apresentar alternativas de produção e os avanços 

tecnológicos desenvolvidos através das pesquisas que a Fundação ABC faz e 

também apresentar as novidades que as principais empresas do ramo estão 

lançando no mercado. 

         Toda a equipe técnica da Fundação ABC estará à disposição dos produtores 

rurais para tirar dúvidas, conversar e debater sobre assuntos da agricultura. 

 
Local: Campo Demonstrativo e Experimental de Ponta Grossa - 

Realização: Fundação ABC 

Endereço: PR 151 – Km 318, ao lado da indústria Frísia, entre Carambeí e 

Ponta Grossa. 

Telefone:(42) 3233-8602, falar com Silvio (42) 8840-5173. 

Site:http://fundacaoabc.org/ 

  E-mail: fabc@fundacaoabc.org 

Categoria do Evento: Rural 
Tipo do Evento: Feira/Exposição/Mostra 
Porte do Evento: Grande Porte 
Fluxo turístico: Estadual 

 

O evento repete-se anualmente? Sim. 
Ocorre em data: fixa ou móvel? Fixa. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

http://fundacaoabc.org/
mailto:fabc@fundacaoabc.org


6° FUJA DA FOLIA – ENCONTRE-SE NA NATUREZA 2020 
 

22 a 25 de Fevereiro de 2020 
 

Objetiva oferecer opções e atrativos para quem não gosta do agito do 
carnaval e prefere passar os dias em contato com a natureza. Conta com 
gastronomia local, visitas a atrativos turísticos, lugares tranquilos além de 
passeios históricos, entre outros. 

            Essa edição está cheia de novidades, com happy hour, café colonial, 
degustação de chopp de amora, almoço rural, e muita aventura por cavernas e 
rafting no Rio Tibagi. Sem falar na oportunidade de conhecer um pouco da cultura 
local e de se refrescar nas cachoeiras. Serão 4 roteiros recheados de muito 
entretenimento e natureza. Escolha um ou mais roteiros para escapar da agitação 
da cidade e se encontrar em meio as belezas naturais dos Campos Gerais. 

 
22-02-2020 – Roteiro 1 
Descrição: Visita ao Parque Histórico de Carambeí, almoço, após visita  a 

Cachoeira do Rio São Jorge com transporte, seguro e guias de turismo 
credenciados. 

Valor: R$ 220,00  
 

23-02-2020 – Roteiro 2 
Descrição: Visita ao Cânion Guartelá, almoço, após rafting, finalizando 

com café rural. com transporte, seguro e guias de turismo credenciados. 
            Valor: R$ 260,00 
 

24-02-2020 – Roteiro 3 
Descrição: Visita ao Capão da Onça, Cachoeira da Mariquinha, almoço, 

após visita Buraco do Padre finalizando com um Happy Hour. com transporte, 
seguro e guias de turismo credenciados. 

Valor: R$ 220,00 
 

25-02-2020 – Roteiro 4 
Descrição: Visita a Caverna Olhos D’Água, almoço, após visita a 

Cachoeiras Boa Sorte finalizando com um Happy Hour.com transporte, seguro e 
guias de turismo credenciados. 

Valor: R$ 200,00 
 
Local: Áreas Naturais dos Campos Gerais (Itaiacoca) 
Realização: NGTUR – Núcleo de Guias de Turismo de Ponta Grossa 
Telefone: (42) 99901-0803 / 98417-2323 
Site: https://www.facebook.com/NGTURPG 
E-mail: guiasngtur.pg@gmail.com 
As inscrições podem ser realizadas através do e-mail 
guaisngtur.pg@gmail.com, no Sindicato Rural de Ponta Grossa e na ACIPG. 

 

Categoria do Evento: Ecoturismo 
Tipo do Evento: Outro 
Porte do Evento: Pequeno Porte 
Fluxo turístico: Local/Estadual 

https://www.facebook.com/NGTURPG
mailto:guiasngtur.pg@gmail.com
mailto:guaisngtur.pg@gmail.com


 

O evento repete-se anualmente? Sim. 
Ocorre em data: fixa ou móvel? Fixa. 

 

SARON 2020 - Carnaval Cristão Saron 2020 

25 de Fevereiro de 2020 

Reunindo os peregrinos na fé, o evento proporciona aos participantes 
alternativas de diversão, com shows musicais, danças, animação, louvor, 
pregação, adoração, missa, apresentação de blocos, concurso de blocos, 
palestras, venda de artigos religiosos entre outras atividades, incentivando o 
turismo religioso regional. 

O Saron “Carnaval Cristão” é um evento que surgiu a 11 anos atrás; com 
um anseio de proporcionar para o jovem uma diversão alternativa nos dias de 
carnaval; não sendo um retiro mais uma opção que trouxesse muita música 
alegria, união, amizade e principalmente o espírito cristão. 

 

Local: Paróquia São Sebastião 
Entrada: 1kg de alimento 
Realização: Renovação Carismática Católica da Diocese de Ponta Grossa 
(RCC) 
Endereço:Rua Coronel Generoso Martins de Araújo, 1750 - Nova Rússia 

Telefone: Flávio – 999895716/ 3236.9294 
Site: www.rccpontagrossa.com.br 
E-mail: flavio.dobrzanski@hotmail.com  

 

Categoria do Evento: Religioso 
Tipo do Evento: Outro 
Porte do Evento: Grande Porte 
Fluxo turístico: Estadual 

 
O evento repete-se anualmente? Sim. 
Ocorre em data: fixa ou móvel? Fixa. 

 

 
21° CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE CULTURA 
 
10 a 12 de março de 2020 
 
A Conferência desse ano deverá reunir produtores, artistas e poder público para 
debater as políticas públicas de cultura, leis de incentivo, editais, avaliação das 
diretrizes culturais e economia criativa. Além disso será realizado em conjunto o 2º 
Seminário de Estudos Culturais de Ponta Grossa, com chamada para acadêmicos 
apresentarem pesquisas científicas concluídas ou em desenvolvimento acerca do 
setor cultural na cidade. 
 
Local: Estação Saudade 
Realização: Fundação Municipal de Cultura 
Endereço: Rua Júlia Wanderley, 936 – Centro 
Telefone: (42) 3220-1000 – ramal 2295 
Face: www.facebook.com/culturapg1/ 
E-mail: fmcpg@hotmail.com 
Site: www.pontagrossa.pr.gov.br/cultura 

http://www.rccpontagrossa.com.br/
mailto:flavio.dobrzanski@hotmail.com
http://www.facebook.com/culturapg1/
mailto:fmcpg@hotmail.com
http://www.pontagrossa.pr.gov.br/cultura


 
Categoria do Evento: Técnico-Científico 
Tipo do Evento: Congresso e afins 
Porte do Evento: Pequeno Porte 
Fluxo turístico: Local 
 
O evento repete-se anualmente? Sim. 
Ocorre em data: fixa ou móvel? Móvel 

 
 
IV COPA SUL DE ORIENTAÇÃO 
 
13 a 15 de março de 2020 
 

      Evento que é uma corrida de orientação que consiste em uma moderna 

modalidade desportiva que usa a própria natureza como campo de jogo. É um 

desporto em que o praticante tem que passar por pontos de controle (PCs) 

marcados no terreno, no menor tempo possível, com o auxilio de um mapa e de 

uma bússola. Cada praticante escolhe o seu ritmo em função dos desafios que 

determinou.  

      A programação será de 3 dias e incluirá percursos rápido, longo e médio. A 

premiação será realizada na Igreja localizada no Passo do Pupo em Itaiacoca e o 

evento pontua para o ranking mundial de orientação. 

 
Local:Clube Princesa dos Campos, Adega Porto Brazos e Fazenda Haras Tayná 

  Realização: Federação Paranaense de Orientação 

Telefone: (41)  999378566 

Site: www.fpo.esp.br 

Categoria do Evento: Esportivo 

Tipo do Evento: Campeonato 

Porte do Evento: Médio Porte 

Fluxo turístico: Nacional 

 
O evento repete-se anualmente?Sim. 
Ocorre em data: fixa ou móvel?Móvel. 
 
 
POESIA DE PONTA 2020 
 
A definir após período de quarentena 
 
O evento reúne uma série de atividades voltadas à divulgação da poesia local, 
estadual e nacional em suas mais diversas formas de expressão, por meio de 
exposições, atividades lúdicas e educacionais, shows, espetáculos e intervenções. 
 
Local: Biblioteca Pública Municipal e outros espaços 
Realização: Fundação Municipal de Cultura 
Endereço: Rua Júlia Wanderley, 936 – Centro 
Telefone: (42) 3220-1000 – ramal 2295 
Face: www.facebook.com/culturapg1/ 
E-mail: fmcpg@hotmail.com 

callto:41%20999378566
http://www.fpo.esp.br/
http://www.facebook.com/culturapg1/
mailto:fmcpg@hotmail.com


Site: www.pontagrossa.pr.gov.br/cultura 
 
Categoria do Evento: Cultural e Artístico 
Tipo do Evento: Artístico, Folclórico e Cultural 
Porte do Evento: Pequeno Porte 
Fluxo turístico: Local 
 
O evento repete-se anualmente? Sim. 
Ocorre em data: fixa ou móvel? Móvel 
 
 
2ª ETAPA NACIONAL DE TÊNIS 
 

A definir após período de quarentena 
 
     O evento será um torneio que faz parte do calendário de torneios do ano de 

2020 da Federação Paranaense de Tênis e terá duração de quatro dias.  É 

organizado em categorias divididas em sete “classes” para competidores 

masculinos e cinco “classes” para competidores femininos, contemplando tenistas 

a partir dos 10 anos de idade, amadores e semiprofissionais. 

 

 Local: Clube Ponta Lagoa e Clube Princesa dos Campos 

 Realização: Rotary Club Ponta Grossa Lagoa Dourada 

 Telefone: (42) 3225-1929 

 Site: https://rotarypontagrossa.com.br 

  

Categoria do Evento: Esportivo 

Tipo do Evento:      

Campeonato/Torneio 

Porte do Evento: Grande Porte 

Fluxo turístico: Nacional 

 

O evento repete-se anualmente?Não. 

Ocorre em data: fixa ou móvel?Móvel 
 

 

CORRIDA NA ROÇA 
 
A definir após período de quarentena 
 

Trata-se de uma competição realizada em ambientes rurais e naturais, com 

terrenos diversificados, envolvendo atividades de atletismo e corrida de aventura 

com vários obstáculos naturais tais como subidas com diferentes inclinações, 

descidas, pequenos riachos, grama e terra batida.  

Considerando, as características das áreas rurais e naturais existentes na 

cidade de Ponta Grossa, atrelado ao desejo de oportunizar ao público a prática 

de exercício físico, mais precisamente corrida e caminhada, em meio natural 

fugindo do tradicional, nasceu a “Corrida na Roça”.  

Estão previstas provas de corridas de 5 e 10km e caminhada de 5km, com 

http://www.pontagrossa.pr.gov.br/cultura
https://rotarypontagrossa.com.br/


concentração dos atletas a partir das 7h e largada às 9h.  

 
LOCAL: Guaragi 
Realização: Cavali Pró Eventos 

Telefone: (42) 98811-1100 
E-mail: alexyan_cavali@hotmail.com  
 

Categoria do Evento: Esportivo 

Tipo do Evento: Campeonato 

Porte do Evento: Médio Porte 

Fluxo turístico: Local/Estadual 

 

O evento repete-se anualmente? Sim. 
Ocorre em data: fixa ou móvel? Móvel. 

 
SEXTA ÀS SEIS 2020 – 30 ANOS 
 
A definir após período de quarentena 
 
O projeto Sexta às Seis chega ao seu 30º ano com uma agenda formada por 11 
datas, totalizando 23 shows gratuitos. É aberto um edital para selecionar 20 bandas 
de Ponta Grossa (nos mais variados estilos), que se somam a outras 3 bandas 
convidadas de caráter nacional. Os shows acontecem sempre às sexta-feiras, no 
Complexo Ambiental, e tem servido de vitrine para a produção musical da cidade 
ao longo dos anos, se tornando se referência quando se fala em projetos culturais 
de sucesso. 
 
Local: Complexo Ambiental 
Realização: Fundação Municipal de Cultura  
Telefone: (42) 3220-1000 – ramal 2087 
Face: www.facebook.com/culturapg1/ 
E-mail: fmcpg@hotmail.com 
Site: www.pontagrossa.pr.gov.br/cultura 
 
Categoria do Evento: Artístico, Folclórico e Cultural 
Tipo do Evento: Festival 
Porte do Evento: Médio Porte 
Fluxo turístico: Local 
 
O evento repete-se anualmente? Sim. 
Ocorre em data: fixa ou móvel? Móvel. 

 
 
FESTIVAL TEATRO E CIRCO EM FESTA 2020 
 
A definir após período de quarentena 
 
O Festival Teatro e Circo em Festa apresenta ao público a produção teatral e 
circense local dos grupos filiados à Associação do Circo e Teatro Organizado de 
Ponta Grossa, além de espetáculos convidados, participação da escolas de artes 
cênicas da cidade e oficinas. As peças são apresentadas em teatros, espaços 
alternativos e na rua, abrangendo os mais variados estilos e gêneros. A abertura 
fica por conta do Grupo de Teatro Cidade de Ponta Grossa. 

callto:(42)%2098811-1100
mailto:alexyan_cavali@hotmail.com
http://www.facebook.com/culturapg1/
mailto:fmcpg@hotmail.com
http://www.pontagrossa.pr.gov.br/cultura


 
Local: Cine-Teatro Ópera, Estação Saudade e outros espaços 
Realização: Fundação Municipal de Cultura 
Endereço: Rua Júlia Wanderley, 936 – Centro 
Telefone: (42) 3220-1000 – ramal 2295 
Face: www.facebook.com/culturapg1/ 
E-mail: fmcpg@hotmail.com 
Site: www.pontagrossa.pr.gov.br/cultura 
 
Categoria do Evento: Cultural e Artístico 
Tipo do Evento: Festival 
Porte do Evento: Médio Porte 
Fluxo turístico: Regional 
 
O evento repete-se anualmente? Sim. 
Ocorre em data: fixa ou móvel? Móvel. 
 
 
8º ENCONTRO DE MESTRES CERVEJEIROS 
 

A definir após período de quarentena 
 
     Reunir técnicos, amadores e profissionais do setor de cervejas artesanais, 

contribuindo para divulgação dos empreendimentos envolvidos, gastronomia e 

Rota da Cerveja como produto turístico. A programação contará com congresso 

técnico, show locais, comercialização de cervejas, gastronomia regional, 

degustação da Rota da Cerveja e passeios turísticos.   

 
Local: Jockey Club 

Realização: Associação das Microcervejarias dos Campos Gerais do Paraná 
Telefone: (42) 99931-8832 
E-mail: amcgpr@outlook.com  
 
Categoria do Evento: Social/Gastronômico 
Tipo do Evento: Festival 
Porte do Evento: Grande Porte 
Fluxo turístico: Local/Estadual 
 
O evento repete-se anualmente? Sim. 
Ocorre em data: fixa ou móvel? Móvel. 

 
 
9º FESTIVAL LITERÁRIO DOS CAMPOS GERAIS – FLICAMPOS 
 
A definir após período de quarentena 
 
Neste ano, o Flicampos usará a literatura como fio condutor para debates de temas 
atuais e cotidianos, com a presença de escritores e outros profissionais. Haverá 
ainda a participação das Academias de Letras, editoras locais com lançamentos 
literários, atividades artísticas, entre outras ações. 
 
Local: Cine-Teatro Ópera, Biblioteca Pública Municipal e outros espaços 
Realização: Fundação Municipal de Cultura 
Endereço: Rua Júlia Wanderley, 936 - Centro 

http://www.facebook.com/culturapg1/
mailto:fmcpg@hotmail.com
http://www.pontagrossa.pr.gov.br/cultura
mailto:amcgpr@outlook.com


Telefone: (42) 3220-1000 – ramal 2295 
Face: www.facebook.com/culturapg1/ 
E-mail: fmcpg@hotmail.com 
Site: www.pontagrossa.pr.gov.br/cultura 
 
Categoria do Evento: Artístico e Cultural 
Tipo do Evento: Festival 
Porte do Evento: Médio Porte 
Fluxo turístico: Regional 
 
O evento repete-se anualmente? Sim. 
Ocorre em data: fixa ou móvel? Móvel. 

 
 
PG 4 ESTAÇÕES – OUTONO 
 

A definir após período de quarentena 
 
A Corrida PG 4 Estações - Outono, será disputada em Ponta Grossa/PR, a partir 
das 07h00, por pessoas de ambos os sexos, devidamente inscritos, com 
qualquer condição climática. 
 
- LARGADA CADEIRANTE 5KM: 06h55 
- LARGADA 10KM: 07h00 
- LARGADA 5KM: 07h05 
- LARGADA 3KM: 07h10 
- CORRIDA KIDS a partir das 08h00 
 
Local de largada/chegada: Conservatório Dramático Musical Maestro Paulino 
(largada) 
Realização: Muraro Eventos Esportivos 
Contato: m.me/muraroeventosesportivos  
Face: 
https://www.facebook.com/muraroeventosesportivos/ 
Categoria do Evento: Esportivo      
Tipo do Evento: 

Campeonato/Torneio/Concurso                                                                                           

Porte do Evento: Grande Porte           

Fluxo turístico: Local 

 

O evento repete-se anualmente?Não. 
Ocorre em data: fixa ou móvel? Fixa. 

 
 
I ENCONTRO SUL BRASILEIRO DE BIBLIOTECÁRIOS / 
VI ENCONTRO PARANAENSE DE BIBLIOTECÁRIOS /  
 

A definir após período de quarentena 
 
      O evento congregará toda a comunidade de bibliotecários, estudantes e 
professores dos cursos graduação e pós-graduação (presencial e EAD) de 
Biblioteconomia, áreas correlatas, técnicos e auxiliares de bibliotecas do Estado e 
demais regiões.  A Contribuição para os participantes do evento é poder interagir 
e refletir sobre suas práticas cotidianas e aprimorar o conhecimento dos mesmos 
por meio de simpósios, palestras, oficinas, etc., com profissionais de ampla 

http://www.facebook.com/culturapg1/
mailto:fmcpg@hotmail.com
http://www.pontagrossa.pr.gov.br/cultura
https://m.me/muraroeventosesportivos?fbclid=IwAR36X-4CShyl9H3wFkWqJ0RQkyPsHj9J9v3VuaaHkiyhlU2VGlhQNRB_0yw
https://www.facebook.com/muraroeventosesportivos/


experiência na área.  
 
Local: Biblioteca Publica Municipal Bruno Enei 
Realização: Fundação de Apoio ao Desenvolvimento Institucional, Científico e 
Tecnológico da UEPG – FAUEPG. 
Telefone: (42) 99833-8924 
E-mail: madruga14@gmail.com 
Site: www.fauepg.org.br    
 
Categoria do Evento: Técnico-Científico 
Tipo do Evento:Congressos e afins 
Porte do Evento: Médio Porte 
Fluxo turístico: Nacional 
 
O evento repete-se anualmente? Sim. 
Ocorre em data: fixa ou móvel? Móvel. 

 

II SALÃO DO PATRIMÔNIO CULTURAL DE PONTA GROSSA – PG MEMÓRIA 
 
A definir após período de quarentena 
 
Conhecido como PG Memória, o Salão do Patrimônio Cultural de Ponta Grossa 
tem a proposta de democratizar o acesso à informação, sensibilizar acerca do tema 
Patrimônio e promover a discussão sobre elementos da cultura local, as tradições 
e a identidade do povo ponta-grossense. Em uma grande estrutura montada no 
Complexo Ambiental são realizadas palestras, cursos, atividades culturais, 
exposições, espaço gastronômico com pratos locais, entre outras ações. 
 
Local: Complexo Ambiental 
Realização: Fundação Municipal de Cultura 
Telefone: (42) 3220-1000 – ramal 2092 
Face: www.facebook.com/culturapg1/ 
E-mail: fmcpg@hotmail.com 
Site: www.pontagrossa.pr.gov.br/cultura 
 
Categoria do Evento: Artístico, Folclórico e Cultural 
Tipo do Evento: Feira/Exposição/Mostra 
Porte do Evento: Médio Porte 
Fluxo turístico: Local 
 
O evento repete-se anualmente? Sim. 
Ocorre em data: fixa ou móvel? Móvel. 

 
34º SEMANA DA CULTURA BRUNO E MARIA ENEI 
 
12 a 17 de maio de 2020 
 
Durante a Semana da Cultura Bruno e Maria Enei são realizados espetáculos, 
concertos, exposições e outras atividades culturais de diversos segmentos, além 
da entrega dos Prêmios Culturais a artistas, intelectuais, produtores e promotores 
culturais de Ponta Grossa pelos relevantes serviços prestados para o 
desenvolvimento e difusão da cultura na cidade. 
 
Local: Cine-Teatro Ópera 

mailto:madruga14@gmail.com
http://www.fauepg.org.br/
http://www.facebook.com/culturapg1/
mailto:fmcpg@hotmail.com
http://www.pontagrossa.pr.gov.br/cultura


Realização: Fundação Municipal de Cultura 
Telefone: (42) 3220-1000 – ramal 2295 
Face: www.facebook.com/culturapg1/ 
E-mail: fmcpg@hotmail.com 
Site: www.pontagrossa.pr.gov.br/cultura 
 
Categoria do Evento: Artístico, Folclórico e Cultural 
Tipo do Evento: Feira/Exposição/Mostra 
Porte do Evento: Médio Porte 
Fluxo turístico: Local 
 
O evento repete-se anualmente? Sim. 
Ocorre em data: fixa ou móvel? Fixa. 
 

 
13º MOSTRA PARANAENSE DE DANÇA 
 
15 a 17 de maio de 2020 
 
A Mostra Paranaense de Dança é um festival produzido pela Associação de 
Bailarinos e Apoiadores de Balé Teatro Guaíra (ABABTG) que reúne anualmente 
trabalhos de escolas, academias e grupos das mais variadas  faixas etárias e 
estilos de dança do Paraná. Além da apresentação dos grupos, conta com 
espetáculos de companhias e bailarinos profissionais e oficinas de aprimoramento 
artístico e técnico. 
 
Local: Cine Teatro Ópera 
Realização: Fundação Municipal de Cultura  
Telefone: (42) 3220-1000 – ramal 2295 
Face: www.facebook.com/culturapg1/ 
E-mail: fmcpg@hotmail.com 
Site: www.pontagrossa.pr.gov.br/cultura 

 
Categoria do Evento: Artístico, Folclórico e Cultural 
Tipo do Evento: Festival 
Porte do Evento: Médio Porte 
Fluxo turístico: Regional 
 
O evento repete-se anualmente? Sim. 
Ocorre em data: fixa ou móvel? Móvel. 
 

PET SHOW 
 
16 e 17 de Maio de 2020 

  
O evento é destinado para os donos de animais de estimação domésticos, 

proporcionando um local de lazer, serviços, relaxamento e diversão para os 

animais e seus respectivos donos. 

  

LOCAL: Espaço Bird - Av. Visconde de Mauá, 1133 - Oficinas 

Realização: Bird Eventos 

Telefone: (42) 3028-8801 

Categoria do Evento: Comercial 

 Tipo do Evento: Festival 

http://www.facebook.com/culturapg1/
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Porte do Evento: Médio Porte 

Fluxo turístico: Local/Estadual 

  

O evento repete-se anualmente?Não. 

Ocorre em data: fixa ou móvel? Móvel 

 

36º JEM - JOGOS ESTUDANTIS 
 

17 a 30 de Maio de 2020 
 

Competição esportivo/cultural, destinada aos alunos matriculados no 
ensino fundamental e médio, da rede pública e particular do município de Ponta 
Grossa. 

 

Local: Ginásios de Esportes, Escolas e Universidades de Ponta Grossa 
Realização: Secretaria Municipal de Esportes 
Endereço: vários 
Telefone: (42) 3229-8909 
Site: www.pontagrossa.pr.gov.br 

E-Mail:  fme@pontagrossa.pr.gov.br  

 

Categoria do Evento: Esportivo 
Tipo do Evento: Outro 
Porte do Evento: Pequeno Porte 
Fluxo turístico: Local 

 

O evento repete-se anualmente? Sim.  
Ocorre em data: fixa ou móvel? Fixa. 
 
 
 
12º FESTIVAL DE MÚSICA DE PONTA GROSSA 
 
29 de maio a 07 de junho de 2020 
 
O 12º Festival de Música de Ponta Grossa conta com shows, recitais, concertos, 
intervenções na rua e espaços alternativos, circuito off em bares, masterclasses, 
oficinas e outras ações formativas, envolvendo música erudita, popular e folclórica, 
contando com a participação de músicos de todo o país, além da presença da 
Orquestra Sinfônica Cidade de Ponta Grossa, Coro Cidade de Ponta Grossa e 
Banda-Escola Lyra dos Campos. Ao todo serão mais de 80 atividades em uma 
programação intensa. 
 
Local: Cine-Teatro Ópera, Centro da Música, Estação Saudade e outros espaços. 
Realização: Fundação Municipal de Cultura  
Telefone: (42) 3220-1000 – ramal 2295 
Face: www.facebook.com/culturapg1/ 
E-mail: fmcpg@hotmail.com 
Site: www.pontagrossa.pr.gov.br/cultura 
 
Categoria do Evento: Artístico, Folclórico e Cultural 
Tipo do Evento: Festival 
Porte do Evento: Médio Porte 

http://www.pontagrossa.pr.gov.br/
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Fluxo turístico: Local 
 
O evento repete-se anualmente? Sim. 
Ocorre em data: fixa ou móvel? Móvel. 
 
 
18º FESTA DO DIVINO 

 
31 de maio de 2020 

 

Evento que marca a devoção da comunidade ao Divino Espírito Santo 
com procissão dos devotos com as bandeiras e a imagem do Divino, em seguida 
celebração de missa, apresentações culturais e religiosas, além de barracas com 
alimentação e souvenir fazem parte da programação. 

 
Local: Casa do Divino 
Realização: Associação dos Devotos do Divino 
Endereço: Rua Santos Dumont, 524- Centro 
Telefone: (42) 3025-2667/ (42)9995-1058 
E-mail: lidia.divinoturismo@gmail.com 

 

Categoria do Evento: Religioso 
Tipo do Evento: Festa 
Porte do Evento: Médio Porte 
Fluxo turístico: Local 

 

O evento repete-se anualmente? Sim. 
Ocorre em data: fixa ou móvel? Fixa. 
CORRIDA NA ROÇA 
 
Etapa 2: 13 e 14 de junho de 2020 

 
Trata-se de uma competição realizada em ambientes rurais e naturais, com 

terrenos diversificados, envolvendo atividades de atletismo e corrida de aventura 

com vários obstáculos naturais tais como subidas com diferentes inclinações, 

descidas, pequenos riachos, grama e terra batida.  

Considerando, as características das áreas rurais e naturais existentes na 

cidade de Ponta Grossa, atrelado ao desejo de oportunizar ao público a prática 

de exercício físico, mais precisamente corrida e caminhada, em meio natural 

fugindo do tradicional, nasceu a “Corrida na Roça”.  

Estão previstas provas de corridas de 5 e 10km e caminhada de 5km, com 

concentração dos atletas a partir das 7h e largada às 9h.  

 
Local: Fazenda Cambiju 
Realização: Cavali Pró Eventos 

Telefone: (42) 98811-1100 
E-mail: alexyan_cavali@hotmail.com  
 

Categoria do Evento: Esportivo 

Tipo do Evento: Campeonato 

mailto:lidia.divinoturismo@gmail.com
callto:(42)%2098811-1100
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Porte do Evento: Médio Porte 

Fluxo turístico: Local/Estadual 

 

O evento repete-se anualmente? Sim. 
Ocorre em data: fixa ou móvel? Móvel. 
 

33º FUC NACIONAL - FESTIVAL UNIVERSITÁRIO DA CANÇÃO 
 
25 a 27 de Julho de 2020 

 

Um dos mais tradicionais festivais, com características competitivas, 
aberto ao público visando oportunizar o surgimento de novos intérpretes, letras 
e músicas, valorizando os cantores e compositores da região, promovendo o 
encontro, a divulgação e o intercâmbio cultural, através da classificação de 12 
músicas, sendo premiados os cinco primeiros colocados nas categorias: melhor 
música, letra e intérprete. Paralelamente são realizados shows com artistas 
locais, vencedores dos festivais anteriores, além de artistas de renome nacional. 

 
Local: Cine Teatro Ópera 
Realização: UEPG - Universidade Estadual de Ponta Grossa - PROEX 
Endereço: Av. General Carlos Cavalcanti, 4748 
Telefone: (42) 3220-3494 

Fax: (42) 3222-9652 
Site: www.uepgcultura.com.br/fuc 
E-mail: fenata@uepg.br 

 

Categoria do Evento: Artístico, Folclórico e Cultural 
Tipo do Evento: Festival 
Porte do Evento: Grande Porte 
Fluxo turístico: Nacional 

 

O evento repete-se anualmente? Sim. 
Ocorre em data: fixa ou móvel? Fixa. 

 
FANTASMA NIGHT RUN - 2020 

 

20 de junho de 2020 
 

Evento realizado pela Cavali Pró Eventos em parceria com o Operário 

Ferroviário Esporte Clube. O percurso será demarcado na região do bairo de 

Oficinas. Estão previstas provas de corridas de 05 e 10km e  caminhada de 5km, 

com abertura dos portões a partir das 18h para concentração e largada às 19h12, 

do estacionamento do Estádio Germano Kruger. 

O evento visa aproximar a comunidade e, adeptos da modalidade de 

corrida de rua, do time de futebol oficial do municipio, além de promover a saúde. 

 
Local: Largada no estacionamento Estádio Germano Kruger. 
Realização: Cavali Pró-Eventos em parceria com Operário 
Ferroviário Esporte Clube. 

http://www.uepgcultura.com.br/fuc
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Telefone: (42) 98811-1100 
 

Categoria do Evento: Esportivo 

Tipo do Evento: Campeonato 

Porte do Evento: Médio Porte 

Fluxo turístico: Local/Estadual 

 

O evento repete-se anualmente? Sim. 
Ocorre em data: fixa ou móvel? Móvel. 

 
 
PG 4 ESTAÇÕES – INVERNO 
 
26 de julho de 2020 

 
A Corrida PG 4 Estações - Inverno, será disputada em Ponta Grossa/PR, a partir 
das 07h00, por pessoas de ambos os sexos, devidamente inscritos, com 
qualquer condição climática. 
 
- LARGADA CADEIRANTE 5KM: 06h55 
- LARGADA 10KM: 07h00 
- LARGADA 5KM: 07h05 
- LARGADA 3KM: 07h10 
- CORRIDA KIDS a partir das 08h00 
 
Local de largada/chegada: Complexo Ambiental Governador Manoel Ribas 
(largada) 
Realização: Muraro Eventos Esportivos 
Contato: m.me/muraroeventosesportivos  
Face: 
https://www.facebook.com/muraroeventosesportivos/ 

 
Categoria do Evento: Esportivo      

Tipo do Evento: 

Campeonato/Torneio/Concurso                                                                                           

Porte do Evento: Grande Porte           

Fluxo turístico: Local 

 

O evento repete-se anualmente?Não. 
Ocorre em data: fixa ou móvel? Fixa. 

 
 

GEEK FESTIVAL PG 
  
31 de julho a 2 de agosto de 2020 

  
      O evento é destinado a difundir a cultuta Pop geek/nerd/otaku/gamer, sendo 
sua primeira edição voltando diretamente aos fãs do gênero e simpatizantes 
localizados nos Campos Gerais e Região Metropolitana.  O evento ocorrerá em 
dois dias, terá como atrações concurso e desfile Cosplay, área de exposição de 
quadrinhos e as animações e , bem como, os jogos eletrônicos, as tendências 
musicais, as influências na moda de diversas tribos Culturais.  
       O evento também contará com a arredação de 1 Kg de alimento para o Lar 
da vovozinhas, a presença  do projeto Descarte Certo do curso de Ciências 

https://m.me/muraroeventosesportivos?fbclid=IwAR36X-4CShyl9H3wFkWqJ0RQkyPsHj9J9v3VuaaHkiyhlU2VGlhQNRB_0yw
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Contábeis da Unisecal arrecadando lixo eletrônico e a visita dos cosplayers aos 
hospitais nas alas pediátricas. 
  
LOCAL: Espaço Bird - Av. Visconde de Mauá, 1133 - Oficinas 

Realização: Bird Eventos 

Telefone: (42) 3028-8801 

Categoria do Evento: Artístico/Cultural 

 Tipo do Evento: 

Festival/Exposição 

Porte do Evento: Médio Porte 

Fluxo turístico: Local/Estadual 

  

O evento repete-se anualmente?Não. 

Ocorre em data: fixa ou móvel? Móvel 
 
 
68º FESTA DE SÃO CRISTÓVÃO  
 
02 de Agosto de 2020 

         O evento é que em comemoração ao referido santo, padroeiro dos motoristas 
que é comemorado no dia 25 de Julho, tendo entre os caminhoneiros uma 
representatividade forte. Entre as atividades está uma das maiores procissões 
motorizadas do país, envolvendo cerca de quatro mil veículos e seis mil pessoas. 
A programação inicia com uma missa, em seguida ocorre a carreata e a benção 
dos veículos. O evento conta também com churrasco e tarde festiva. 

Local: Paróquia São Cristóvão  
Nome: Endereço: R. João Dubois, 75 – Oficinas, Ponta Grossa/PR. 
Telefone: (42) 3229-3299 
E-mail: saocristovaopg@gmail.com  
 
Categoria do Evento: Religioso 
Tipo do Evento: Festa 
Porte do Evento: Grande Porte  
Fluxo turístico: Local 
 
O evento repete-se anualmente? Sim. 
Ocorre em data: fixa ou móvel? Fixa. 
 
 
ENCONTRO PARA DANÇAR  
 
À definir agosto de 2020  
 
O Encontro Para-Dançar é uma mostra de dança com grupos que possuem em 
seu elenco pessoas com deficiências físicas e/ou intelectuais. Tem por objetivo 
promover o encontro de dançarinos, professores, coreógrafos, terapeutas e 
empreendedores, que praticam, trabalham e/ou incentivam a dança realizada por 
pessoas com deficiências, com a intenção de promover atualização profissional 
através de uma programação formada por apresentações artísticas, oficinas e 
debates, ambientados em espaços adequados e democráticos. 
 

mailto:saocristovaopg@gmail.com


Local:Centro Esportivo para Pessoas com Deficiência “Jamal Farjallah Bazzi” 
Realização: Associação Brasileira de Apoiadores Beneméritos do Teatro Guaíra - 
ABABTG  
Telefone:41 – 99136.7884 Jorge  
E-mail: jorge@ababtg.org.br  
 
Categoria do Evento: Artístico/Cultural  
Tipo do Evento: Festival  
Porte do Evento: Grande porte  
Fluxo turístico: Nacional  
 
O evento repete-se anualmente? Não.  
Ocorre em data: fixa ou móvel? Móvel. 
 
 
II CONGRESSO REDE SUL BIOTEC 
 
04 a 07 de agosto de 2020 
 
     Evento que promove a troca de experiências e compartilhamento de 
conhecimentos entre universidades, institutos de pesquisa e empresas da região 
do Sul do Brasil atuantes na área de Biotecnologia com foco em produtos, 
processos e serviços biotecnológicos inovadores. 

 
Local: Universidade Tecnológica Federal do Paraná – UTFPR 

Realização: Associação da Rede de Biotecnologia da Região Sul - SulBiotec 

Telefone:42 98411-1004 

Site: http://www.sulbiotec.com.br 

 

Categoria do Evento: Técnico-Científico 
Tipo do Evento: Congresso e Afins 
Porte do Evento: Médio porte  
Fluxo turístico: Nacional  
 
O evento repete-se anualmente? Bienal. 
Ocorre em data: fixa ou móvel? Móvel. 
 

 

TORNEIO DE TÊNIS DOS CAMPOS GERAIS 

 

27 a 30 de agosto de 2020 

 

       Objetivo desenvolver o esporte tênis dos Campos Gerais através do torneio,  

com valores acessíveis aos atletas, buscando o rendimento esportivo e atletas 

destaques do Paraná.  

   
Local: Guarani Esporte Clube 
Realização: Cavali Pró Eventos 
Telefone: (42) 98811-1100  

e-mail: alexyan_cavali@hotmail.com  

Site: https://www.cavaliproeventos.com.br/wp/ 
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Categoria do Evento: Esportivo 

Tipo do Evento:Torneio 

Porte do Evento: Pequeno Porte 

Fluxo turístico: Estadual 

 

O evento repete-se anualmente?Não. 

Ocorre em data: fixa ou móvel?Móvel. 

 
 
14º FESTIVAL DO LEITÃO NO ROLETE – LEITÃO FEST  
 
30 de Agosto de 2020 
 

Evento promovido pela União Municipalista Brasileira com o intuito de 
beneficiar entidades filantrópicas e inclui em sua programação sorteio de brindes, 
venda de artesanato, além de todos os participantes saborearem o leitão no rolete. 

 
Local: Centro de Eventos “Cidade de Ponta Grossa” 
Realização: UNIÃO MUNICIPALISTA BRASILEIRA UMB. 
Telefone: (42) (42) 99980.4191 
Endereço: Rua General Aldo Bonde s/ nº - Vila Margarida 
E-mail: daidomatta@gmail.com 
 
Categoria do Evento: Social/Gastronômico 
Tipo do Evento: Movimento 
Porte do Evento: Médio Porte 
Fluxo turístico: Local 
 
O evento repete-se anualmente? Sim. 
Ocorre em data: fixa ou móvel? Fixa. 
 
 
MOTO AND BEERS FESTIVAL 
 
04 a 07 de setembro de 2020 
 

     Reunir amantes do motociclismo e apreciadores de cervejas artesanais, 

contribuindo para divulgação dos empreendimentos envolvidos, gastronomia e 

cultura local e um bom rock´n roll. A programação contará show locais, desfiles de 

motociclistas, exposição de raridades, comercialização de acessórios, visita à Rota 

da Ceerveja e à atrativos turísticos, show nacional de rock´n roll. 

 
Local: Estação Saudade 
Realização: Associação das Microcervejarias dos Campos Gerais do Paraná 
Telefone: (42) 99931-8832  
E-mail: amcgpr@outlook.com  
 
Categoria do Evento: Social/Gastronômico 
Tipo do Evento: Festival 
Porte do Evento: Grande Porte 
Fluxo turístico: Estadual 
 
O evento repete-se anualmente? Sim. 
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Ocorre em data: fixa ou móvel? Fixa. 
 
 
1ª MARATONA DE PONTA GROSSA 
 
13 de setembro de 2020 
 
     O evento tem como objetivo propiciar qualidade de vida dos atletas por meio 
da pratica do esporte aliado a um momento de lazer, descontração e resistência, 
além da maratona fazer parte das comemorações do aniversário de Ponta 
Grossa, bem como colocar a cidade no calendário das grandes provas nacionais. 
 
Local: Praça Barão Do Rio Branco (Largada) 

 Realização: Muraro Eventos Esportivos 
Contato: m.me/muraroeventosesportivos  
Face: 
https://www.facebook.com/muraroeventosesportivos/ 

 
Categoria do Evento: Esportivo      

Tipo do Evento: 

Campeonato/Torneio/Concurso                                                                                           

Porte do Evento: Grande Porte           

Fluxo turístico: Local 

 

O evento repete-se anualmente?Não. 
Ocorre em data: fixa ou móvel? Fixa. 
 
 
 
 
PG 4 ESTAÇÕES – PRIMAVERA 
 
25 de setembro de 2020 

 
A Corrida PG 4 Estações - Primavera, será disputada em Ponta Grossa/PR, a 
partir das 07h00, por pessoas de ambos os sexos, devidamente inscritos, com 
qualquer condição climática. 
 
- LARGADA CADEIRANTE 5KM: 06h55 
- LARGADA 10KM: 07h00 
- LARGADA 5KM: 07h05 
- LARGADA 3KM: 07h10 
- CORRIDA KIDS a partir das 08h00 
 
Local de largada/chegada: Conservatório Dramático Musical Maestro Paulino  
(largada) 
Realização: Muraro Eventos Esportivos 
Contato: m.me/muraroeventosesportivos  
Face: 
https://www.facebook.com/muraroeventosesportivos/ 

 
Categoria do Evento: Esportivo      

Tipo do Evento: 

Campeonato/Torneio/Concurso                                                                                           

Porte do Evento: Grande Porte           

https://m.me/muraroeventosesportivos?fbclid=IwAR36X-4CShyl9H3wFkWqJ0RQkyPsHj9J9v3VuaaHkiyhlU2VGlhQNRB_0yw
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https://www.facebook.com/muraroeventosesportivos/


Fluxo turístico: Local 

 

O evento repete-se anualmente?Não. 
Ocorre em data: fixa ou móvel? Fixa. 
 

 
FEIRA PARANÁ / FEIRA DE TECNOLOGIA E INOVAÇÃO DO PARANÁ 
 
Á DEFINIR SETEMBRO DE 2020 
 
          A Feira Paraná é uma feira completa, que vai além de exposição de animais, 
mas tem como objetivo ampliar a participação efetiva das instituições relacionadas 
à agricultura, pecuária e a sociedade, envolvendo também o comércio e a indústria, 
relacionados a era digital e tecnológica qual é o foco principal da feira, assim, 
atendendo a modernização que acontece no mundo do agronegócio. Também será 
realizado ainda um hackathon, com o objetivo de ampliar as soluções inovadoras 
para a área da agricultura e pecuária do Estado. 

Local: Centro Agropecuário Municipal Ayrton Berger / Centro de Eventos Cidade 
de Ponta Grossa                                                                                              
Realização: Secretaria de Agricultura e Pecuária 
Endereço: Av. General Aldo Bonde, s/ nº - Vila Margarida– CEP:84060-170  - 
Contorno 
Telefone: (42) 3220-1000 – ramal 1014, 1246 
Site: www.pontagrossa.pr.gov.br  
E-mail: agricultura@pg.pr.gov.br; alexandre.pmpg@gmail.com  

Categoria do Evento: Agronegocio/Rural 
Tipo do Evento: Feira/Exposição/Mostra 
Porte do Evento: Megaevento  
Fluxo turístico: Estadual 
 
O evento repete-se anualmente? Sim. 
Ocorre em data: fixa ou móvel? Móvel. 

 
CORRIDA NA ROÇA 
 
ETAPA 3: 19 e 20 DE SETEMBRO DE 2020 
 

Trata-se de uma competição realizada em ambientes rurais e naturais, com 

terrenos diversificados, envolvendo atividades de atletismo e corrida de aventura 

com vários obstáculos naturais tais como subidas com diferentes inclinações, 

descidas, pequenos riachos, grama e terra batida.  

Considerando, as características das áreas rurais e naturais existentes na 

cidade de Ponta Grossa, atrelado ao desejo de oportunizar ao público a prática 

de exercício físico, mais precisamente corrida e caminhada, em meio natural 

fugindo do tradicional, nasceu a “Corrida na Roça”.  

Estão previstas provas de corridas de 5 e 10km e caminhada de 5km, com 

concentração dos atletas a partir das 7h e largada às 9h.  

http://www.pontagrossa.pr.gov.br/
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LOCAL: Passo do Pupo 
Realização: Cavali Pró Eventos 

Telefone: (42) 98811-1100 
E-mail: alexyan_cavali@hotmail.com  
 

Categoria do Evento: Esportivo 

Tipo do Evento: Campeonato 

Porte do Evento: Médio Porte 

Fluxo turístico: Local/Estadual 

 

O evento repete-se anualmente? Sim. 

Ocorre em data: fixa ou móvel? Móvel. 
 
 
RODEIO DOS RODEIOS DOS CAMPOS GERAIS 
 
09 a 12 de outubro de 2020 
 
     Tradicional evento campeiro dos Campos Gerais que contará com provas de 

laço, gineteadas, acampamento campeiro, leilões e baile, valorizando as tradições 

da cultura caipira e preservando as manifestações culturais do homem do campo 

do sul do Brasil. 

 
Local: Centro Agropecuário 
Realização: 2a Região do Movimento Tradicionalista do 
Paraná 
Telefone: (42)3235-7500 
E-mail: cpanazzolo@bol.com.br  
 
Categoria do Evento: Rural/ Cultural 
Tipo do Evento: 

Campeonato                                                                               

Porte do Evento: Megaevento 
Fluxo turístico: Nacional 
 

O evento repete-se anualmente? Sim. 
Ocorre em data: fixa ou móvel? Fixa. 
 
27º FESTA DO CARNEIRO NO ROLETE 
 
18 de Outubro de 2020 
 

Evento promovido pela Rotary Club de Ponta Grossa com o intuito de 
beneficiar diversas entidades, ações beneficentes e projetos desenvolvidos pelo 
Rotary. 

 
Local: Centro de Eventos “Cidade de Ponta Grossa”. 
Realização: Rotary Club Ponta Grossa - Sabará 
Telefone: (42) 3224-8942 
Endereço: Rua Paula Xavier, 581 - Estrela - Ponta Grossa/PR. 
Site:https://www.facebook.com/Rotary-Club-Ponta-Grossa-Sabar%C3%A1-
186916751974644/ 
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Categoria do Evento: Gastronômico 
Tipo do Evento: Movimento 
Porte do Evento: Grande Porte  
Fluxo turístico: Local 
 
O evento repete-se anualmente? Sim. 
Ocorre em data: fixa ou móvel? Fixa. 
 
 
3° FESTIVAL EXPRESSÃO AFRO 
 
01 a 30 de novembro de 2020 
 
O festival promove diversas ações em vários pontos da cidade, como oficinas, 
palestras e apresentações artístico-culturais, com objetivo de valorizar a 
participação da população negra na formação histórica e cultural brasileira e de 
combater ideias e práticas racistas. A seleção das atividades é feita por meio de 
edital lançado pelo Conselho Municipal de Políticas Culturais e com recursos do 
Fundo Municipal de Cultura. 
 
Local: vários espaços 
Realização: Fundação Municipal de Cultura  
Telefone: (42) 3220-1000 – ramal 2295 
Face: www.facebook.com/culturapg1/ 
E-mail: fmcpg@hotmail.com 
Site: www.pontagrossa.pr.gov.br/cultura 
 
Categoria do Evento: Artístico, Folclórico e Cultural 
Tipo do Evento: Feira/Exposição/Mostra 
Porte do Evento: Pequeno Porte 
Fluxo turístico: Local 
 
O evento repete-se anualmente? Sim. 
Ocorre em data: fixa ou móvel? Fixa. 
 
 
48º FENATA – FESTIVAL NACIONAL DE TEATRO  
 
10 a 15 de Novembro de 2020 
 

Apresentação de espetáculos teatrais nas categorias: adulto e infantil, de 
caráter competitivo, a nível nacional, que objetiva além de promover o debate entre 
grupo participantes, incentivar a criatividade artística, despertar o interesse do 
público pela arte cênica e proporcionar o surgimento de novos talentos. 
 
Local: Cine Teatro Ópera / Teatro Pax/ Outros 
Realização: PROEX (Pró-Reitoria de Extensão e Assuntos Culturais) da UEPG 
Endereço: Praça Marechal Floriano Peixoto, 129 – Centro. Próximo a Catedral 
Sant’Ana. 
Telefone: (42)3220-3494 
Site: www.uepg.br/fenata ; www.uepgcultura.com.br 
E-mail: fenata@uepg.br 
 
Categoria do Evento: Artístico, Folclórico e Cultural 

http://www.facebook.com/culturapg1/
mailto:fmcpg@hotmail.com
http://www.pontagrossa.pr.gov.br/cultura
http://www.uepg.br/fenata
http://www.uepgcultura.com.br/
mailto:fenata@uepg.br


Tipo do Evento: Festival 
Porte do Evento: Grande Porte 
Fluxo turístico: Nacional 
 
O evento repete-se anualmente? Sim. 
Ocorre em data: fixa ou móvel? Fixa. 
 
 
31º MÜNCHENFEST  
 
21 a 29 de Novembro de 2020 
 

Festa folclórico-popular com bandas nacionais alemãs, desfile de abertura, 
praça de alimentação com gastronomia alemã, apresentações de grupos 
folclóricos alemães, concurso da Rainha da Festa, venda de artesanatos alusivos 
a festa, brincadeiras tipicas alemãs e muito chopp, fazem parte da programação. 
 
Local: Parque Ambiental  
Informante: Secretaria Municipal de Turismo - SETUR 
Endereço: Rua 07 de Setembro, 510 - Centro 
Telefone: (42) 3220-1000 – ramal 2601 
Site: www.pontagrossa.pr.gov.br 
E-mail: turismo@pontagrossa.pr.gov.br 
 
Categoria do Evento: Gastronômico, Artístico, Folclórico e Cultural ,  
Tipo do Evento: Festa 
Porte do Evento: Megaevento 
Fluxo turístico: Nacional 
 
O evento repete-se anualmente? Sim. 
Ocorre em data: fixa ou móvel? Fixa. 
 
 
X CONGRESSO BRASILEIRO DE ENGENHARIA DE PRODUÇÃO - 
CONBREPRO 2020 
 
02 a 04 de Dezembro de 2020 
 

O evento tem o propósito de reunir docentes, pesquisadores, estudantes, 
profissionais, órgãos públicos, entidades privadas e do terceiro setor com 
atuação na Engenharia de Produção e áreas afins para divulgação de pesquisas e 
realizar a interação entre os diversos agentes do conhecimento. 
 
Local: UTFPR - Câmpus Ponta Grossa 
Realização: O CONBREPRO é organizado pela Associação Paranaense de 
Engenharia de Produção – APREPRO, por meio do Departamento Científico em 
parceria com a Universidade Tecnológica Federal do Paraná – Câmpus Ponta 
Grossa (UTFPR), e por intermédio do Programa de Pós-Graduação em 
Engenharia de Produção (PPGEP). 
Endereço: Av Monteiro Lobato, s/n - Km 04 - CEP 84016-210  
Telefone: (42) 3220-4885 
Site: http://www.aprepro.org.br/conbrepro/2013 
E-mail: contato@aprepro.org.br ; kovaleski@utfpr.edu.br  
 
Categoria do Evento: Técnico-Científico 

http://www.pontagrossa.pr.gov.br/
mailto:turismo@pontagrossa.pr.gov.br
http://www.aprepro.org.br/conbrepro/2013
mailto:contato@aprepro.org.br
mailto:kovaleski@utfpr.edu.br


Tipo do Evento: Congresso e Afins 
Porte do Evento: Grande Porte  
Fluxo turístico: Nacional 
 
O evento repete-se anualmente? Sim. 
Ocorre em data: fixa ou móvel? Fixa. 
 
 
18º FESTA DE SANTA BÁRBARA  
 
A definir - Dezembro de 2020 
 

O evento revive as tradições históricas do município, ligadas ao início da 
colonização com os jesuítas e ao ciclo do tropeirismo através de cavalgada, em 
um trajeto entre a cidade e a Fazenda Pitangui, sendo que da programação 
constam ainda: missa, almoço, apresentações artísticas e bingo. 
 
Local: Capela Santa Bárbara - Fazenda Pitangui 
Nome: Família Carraro 
Endereço: Av. Anita Garibaldi, 750 
Telefone: (42) 3224-1562/3229.4961 
Fax: (42) 3229.4961 
E-mail: frioscarraro@yahoo.com.br 
 
Categoria do Evento: Religioso 
Tipo do Evento: Festa 
Porte do Evento: Pequeno Porte  
Fluxo turístico: Local 
 
O evento repete-se anualmente? Sim. 
Ocorre em data: fixa ou móvel? Fixa. 
 
NATAL ILUMINADO 2020 
04 a 31 de dezembro de 2020 
 
O Natal Iluminado proporciona à população diversas atividades culturais no 
Complexo Ambiental Gov. Manoel Ribas, no centro da cidade. Entre as atrações 
há a Vila Cultural do Papai Noel, com casas em tamanho real e programação 
artística em cada uma delas. Há ainda shows, grandes espetáculos de teatro e 
dança e concertos ao ar livre. Neste período, o centro da cidade se ilumina por 
inteiro, encantando tanto os ponta-grossenses como turistas. 
 
Local: Complexo Ambiental 
Realização: Fundação Municipal de Cultura  
Telefone: (42) 3220-1000 – ramal 2295 
Face: www.facebook.com/culturapg1/ 
E-mail: fmcpg@hotmail.com 
Site: www.pontagrossa.pr.gov.br/cultura 
 
Categoria do Evento: Artístico, Folclórico e Cultural 
Tipo do Evento: Feira/Exposição/Mostra 
Porte do Evento: Grande Porte 
Fluxo turístico: Regional 
 
O evento repete-se anualmente? Sim. 

mailto:frioscarraro@yahoo.com.br
http://www.facebook.com/culturapg1/
mailto:fmcpg@hotmail.com
http://www.pontagrossa.pr.gov.br/cultura


Ocorre em data: fixa ou móvel? Fixa.  


