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UMA CIDADE PROJETADA PARA O FUTURO  

 

Fronteira nasceu de um sonho. Literalmente. Na década de 40, o empresário 

e intelectual paulistano Maurício Goulart, reuniu um grupo de amigos com um projeto 

inusitado: criar uma cidade modelo bem no meio do Brasil central. O projeto foi levado 

a cabo como uma aventura extraordinária. Fronteira é hoje um dos poucos municípios 

planejados da região, com avenidas largas, arborizadas, com infraestrutura urbana 

projetada. Logo depois de sua inauguração, em 1943 Fronteira já contava com serviços 

da ECT (Empresa de Correios e Telégrafos) e de telefonia. Possuía também aeroporto 

para dar suporte aos cassinos que surgiram numa época em que o jogo era uma 

atividade legalizada. Com os cassinos e o forte apelo turístico vieram os investimentos, 

a pujança e o desenvolvimento. Um monumento importante desta época, uma estátua 

de 12 metros de altura, retratando um homem nu ficando um marco geográfico 

(assinada pelo artista Júlio Guerra, discípulo de Brecheret) ainda está preservada, 

tornando se o cartão de vista da cidade. 
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Mensagem do Prefeito de Fronteira 

 

“Apesar da reconhecida vocação turística do município, o turismo ainda é uma 

atividade aquém do seu enorme potencial de expansão, o turismo é uma ferramenta de 

crescimento e desenvolvimento da economia do nosso país, portanto iniciamos em 

(2005) parceria com a ACLT Circuito Turístico dos Lagos que hoje é a AMITAM 

buscando com dedicação aumentarmos cada vez mais os investimentos na atividade 

turística do Município de Fronteira contribuindo para que o processo gerador da 

economia local aumente a cada dia. Além disso, desenvolvendo um turismo com 

responsabilidade como um meio para fortalecermos vínculos entre os munícipes e o 

território em que habitam.  

 

Criamos o COMTUR que é o Conselho Municipal de Turismo e agora o Plano Municipal 

de Turismo um instrumento que será executado pelo poder público e possui um 

horizonte de planejamento para quatro anos. O Plano é um documento que irá definir 

as ações para o turismo local através de metas a curto, médio e longo prazo. Para mim 

é uma grata satisfação poder proporcionar a minha cidade e a comunidade de Fronteira 

sementes que com certeza germinara e darão frutos promissores vislumbrando um 

turismo digno de nossa gente. 

 

Planejar e gerir a atividade turística de forma qualificada é mais que gerar empregos e 

renda para a comunidade, e tem como principal objetivo fomentar o desenvolvimento 

turístico de Fronteira de forma sustentável considerando nosso patrimônio natural, de 

modo a superar as expectativas dos turistas e beneficiar a economia, a cultura e a 

sociedade como um todo.” 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

          Narciso Marcelino de Oliveira  
                    Prefeito Municipal 
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Mensagem da Secretária de Turismo de Fronteira 

 

“Ao assumir a Secretaria de Turismo da Prefeitura de Fronteira, encontrei uma grande 

missão, pois analisando o cenário encontrado á muito a ser realizado. Em posse e 

ciente da importância do Turismo para o nosso município, iniciamos um processo para 

o fortalecimento das etapas necessárias para alavancar o turismo como mola 

propulsora para a economia local e um turismo sustentável. O Plano Municipal de 

Turismo assim como o COMTUR passará dos limites de nosso município como 

instrumentos de importância para a construção de um novo cenário turístico para 

Fronteira e região. 

O Plano é fruto da parceria com a MPLEAL Assessoria & Marketing e do envolvimento 

dos empresários, artesãos, terceiro setor, poderes executivo e legislativo, que sendo 

assim passe a direcionar as decisões e atividades ligadas ao turismo, além de 

subsidiar as instituições que contribuem para o desenvolvimento de Fronteira, tendo no 

turismo organizado e planejado a oportunidade de ampliar sua competitividade no 

âmbito regional e nacional. 

O Plano Municipal de Turismo mais do que um conjunto de propostas, é o pilar para 

que tenhamos continuidade nas ações de turismo, independente do Governo. Nesse 

sentido, o município apresenta como instrumento a valorização da cultura e da 

identidade local, além da preservação do meio ambiente, melhorando a nossa 

qualidade de vida com segurança e tranquilidade para nossa comunidade e turistas, 

ampliando o fluxo turístico do município. 

Sinto-me honrada em estar na condução desta pasta nesse momento tão importante e 

tenho certeza que o Plano será o condutor de novas políticas do turismo, promovendo 

assim um novo tempo para o turismo de Fronteira/MG.” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          Rosangela Aparecida de Oliveira 

Secretária Municipal de Turismo e Meio Ambiente 
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Fronteira possui localização estratégica, bem no Triângulo Mineiro, às 

margens do Rio Grande, na divisa com o estado de São Paulo. Grande parte de seu 

território foi inundado com a construção da Usina de Marimbondo, na década de 70. 

Fronteira é considerada uma cidade turística pelos seus atrativos e recursos naturais e 

foi eleita pela população das cidades vizinhas como refúgio de finais de semana e 

feriados, com isso a cidade multiplica-se. 

 

 

 

 

 

 

 

 

DISTÂNCIAS  

São Paulo – 447 km 
Belo Horizonte – 672 km 
Brasilia – 649 km 
Vitória – 1.192 km  
Rio de Janeiro – 904 km 
Uberlândia – 218 km 
Uberaba – 179 km  
São José do Rio Preto – 65 km 
Barretos – 99 km 
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INTRODUÇÃO 

 

 

O modelo de gestão descentralizada do turismo, implantado no País pelo 

Ministério do Turismo apoiado por seus parceiros, proporciona que cada região e 

município busquem suas próprias alternativas de desenvolvimento, de acordo com 

suas realidades e especificidades. O que propõe o modelo de Regionalização do 

Turismo são diretrizes políticas e operacionais para orientar o processo do 

desenvolvimento turístico, com foco na regionalização. Regionalizar não é apenas o ato 

de agrupar municípios com relativa proximidade e similaridades. É construir um 

ambiente democrático, harmônico e participativo entre poder público, iniciativa privada, 

terceiro setor e comunidade. É promover a integração e cooperação Inter setorial, com 

vistas à sinergia na atuação conjunta entre todos os envolvidos direta e indiretamente 

na atividade turística de uma determinada localidade. 

Diante disso, o que se espera é que cada cidade turística planeje e decida 

seu próprio futuro, de forma participativa e respeitando os princípios da 

sustentabilidade econômica, ambiental, sociocultural e político-institucional. No turismo 

ninguém desenvolve sozinho e o que se busca com a Regionalização do Turismo é 

subsidiar a estruturação e qualificação dessas regiões para que elas possam assumir a 

responsabilidade pelo seu próprio desenvolvimento, possibilitando a consolidação de 

novos roteiros como produtos turísticos rentáveis e com competitividade nos mercados 

nacional e internacional. Para tanto é necessário perceber o turismo como atividade 

econômica capaz de gerar postos de trabalho, riquezas, promover uma melhor 

distribuição de renda e a inclusão social.  
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DADOS DE FRONTEIRA/MG 

 

 

A cidade de Fronteira em Minas Gerais foi fundada em 18 de julho de 1943, 

estando situada na região Triângulo Mineiro e Alto Paranaíba, distante da capital Belo 

Horizonte 645 Km. A altitude na área central da cidade é de 474.59 m. A cidade integra 

a microrregião de Frutal/MG, e faz divisa com os municípios de Frutal/MG, Guaraci-SP, 

Icém/SP e Orindiúva/SP. O Município faz parte do Circuito Turístico Alta Mogiana. 

 

 

 

HISTÓRICO DE FRONTEIRA 

 

 

De acordo com levantamento de campo e gabinete, a história do município é 

muito recente. Ao contrário dos outros núcleos urbanos da região, a cidade foi 

planejada antes de sua construção. Seu idealizador e fundador foi o jornalista paulista 

Maurício Goulart, que contou com uma equipe de colaboradores, também jornalistas e 

intelectuais, que se encantaram com as belezas naturais da região. A ideia parece ter 

surgido após a construção da ponte Mendonça Lima sobre o Rio Grande em 1942 pelo 

então general Miguel Costa, ligando São Paulo a Minas Gerais, e inaugurada em 1943. 

Foi então instituída a Companhia Construtora da Cidade de Fronteira, da qual 

participaram pessoas ligadas ao jornalista e que se empenharam na execução da obra. 

O presidente da companhia era Maurício Goulart e o diretor técnico o Sr. Doutor Kopke. 

A cidade foi planejada com o intuito de atrair turistas, pois no Rio Grande existiam 

várias quedas d’água:  

Índice de Desenvolvimento Humano 0.684 

Área da unidade territorial 199,987 km² 

Estabelecimentos de Saúde SUS 9 estabelecimentos 

Matrícula - Ensino fundamental – 2012 1.845 matrículas 

Matrícula - Ensino médio – 2012 513 matrículas 

PIB per capita 56.101,76 reais 

População residente 15.658 

População residente – Homens 7.630 

População residente – Mulheres 6.911 

População residente que frequentava creche ou escola 3.480 
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A partir da edificação das primeiras casas, foi iniciada a construção da Usina 

Fronteira S/A, e em 1945 foi instalado um centro telefônico, da Companhia de 

Telefones do Brasil Central que fazia ligações até para a França. O núcleo cresceu 

integrado ao Município de Frutal/MG, do qual se desligou em 30 de dezembro de 

1.962, quando a Lei nº 2.764 criou o município e a cidade. Em 1945, o Dr. Maurício 

Goulart, fundador da cidade, reuniu em sua residência localizada no bairro Pacaembu, 

na cidade de São Paulo, uma comissão julgadora para escolher e julgar o melhor 

projeto do monumento que seria o marco inicial/comemorativo da fundação da cidade 

de Fronteira. Fizeram parte dessa comissão Dr. Milton Campos e o Ministro José Maria 

Alkimim, entre outros. A comissão escolheu, por unanimidade, o projeto do escultor 

santamarense Júlio Guerra. Alguns convidados que não puderam comparecer à 

reunião enviaram telegramas, como: General Miguel Costa, Drault Ernany, Paulo 

Pinheiro Chagas, Napoleão Alencastro Guimarães, Osvaldo Costa e José de 

Magalhães Pinto.  

A obra recebeu o nome de “Expresso”, pois Júlio Guerra foi convencido por 

seus amigos a participar do concurso um dia antes ao mesmo. A pequena maquete foi 

executada de um dia para o outro, de forma rápida. “Expresso” representa o Homem na 

sua essência – por isso, nu - colocando o marco da Fundação da Cidade. Na frente da 

estátua tem os seguintes dizeres: “Aqui, onde era selva e só selva nasceu Fronteira, 

pela vontade de alguns homens e por amor ao Brasil.” A obra, então, passa a ser 

conhecida popularmente por “Bernardão”. Segundo contam na cidade, recebeu este 

apelido devido sua aparência com o Sr. Bernardino que trabalhava de guarda-noturno 

em Fronteira e era de estatura pequena e de tórax largo. Os turistas de todo o Brasil 

que visitam Fronteira vão conhecer de perto o famoso “Bernardão”, tiram fotos e levam 

lembranças. Ele é o cartão de visitas da cidade. 

 

 

 

 

 
Casarão em Fronteira Inicio da ocupação do município de Fronteira 
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Fotografia da Primeira Farmácia de 
manipulação de Fronteira, em 1947 

 

Arruamento na fase de construção de 
Fronteira 

 

Construção do monumento conhecido como Bernardão  
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SISTEMA DE TURISMO 

 

Os conjuntos das relações ambientais, da organização estrutural e das 

ações operacionais do turismo do Município de Fronteira estão estruturados de forma 

sistêmica (Figura 1) através das instituições gestoras - Conselho Municipal de Turismo 

(COMTUR) e Secretaria Municipal de Turismo - tendo como elemento de gestão 

financeira o Fundo Municipal de Turismo (FUMTUR). Juntas, essas instituições 

oportunizam o alinhamento dos princípios, ideias e procedimentos necessários para o 

desenvolvimento da atividade no território. 

A organização do turismo em Fronteira está assim estabelecida: 
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O PODER DA REGIONALIZAÇÃO DO TURISMO 

 

 

Para que uma cidade possa estruturar e se qualificar para o turismo é 

necessário o envolvimento direto das comunidades receptoras. São elas que 

protagonizarão essa história. Todo esse movimento se traduz na capacidade de 

atuação mútua do cidadão brasileiro, o qual deve perceber-se parte fundamental desse 

processo. O que se apresenta na política de regionalização, são direcionamentos para 

promover o desenvolvimento como estratégia de agregação de valores do cidadão, de 

sua cultura, de suas produções, de seus saberes e fazeres, propiciando a integração 

de todos os setores econômicos e sociais em prol de um objetivo comum: melhorar a 

qualidade de vida das populações receptoras e dinamizar a economia do País.  

As ações de regionalização têm como objetivo possibilitar um 

desenvolvimento permanente e duradouro para as regiões, assim como a superação e 

a minimização dos impactos negativos causados, no passado, por uma visão 

fragmentada do turismo. Pensando assim o município de Fronteira, estão participando 

de todas as ações regionais que visem o desenvolvimento do turismo, incluído os 

projetos da Alta Mogiana, unindo Minas e São Paulo.  
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ETAPAS DO PLANO MUNICIPAL DE TURISMO 

 

 

 Reunião de planejamento e pesquisa inicial de gabinete; 

 Palestras de sensibilização da comunidade; 

 Oficina de planejamento estratégico com grupo de trabalho; 

 Formatação do COMTUR e Grupo de Trabalho; 

 Módulo operacional – fase dos diagnósticos; 

 Módulo operacional – levantamento das ações de estruturação do Plano 

Municipal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

JUSTIFICATIVA DO PLANEJAMENTO 

 

Um Plano Estratégico ocupa-se das decisões, que em matéria de 

desenvolvimento turístico, são tomadas pelos diversos atores envolvidos na atividade, 

ou seja, é um processo de conscientização, sensibilização e capacitação dos vários 

segmentos que compõem a estrutura do município. Especialmente, para que 

despertem e reconheçam a importância e a dimensão do turismo como gerador de 

emprego e renda, conciliando o crescimento econômico com a preservação e a 

manutenção do patrimônio histórico, cultural e ambiental, tendo como fim a participação 

da comunidade e empresários nas decisões de seus próprios recursos. Somente por 

meio do planejamento participativo é possível apresentar ao destino um plano de 

desenvolvimento turístico sustentável, que se pauta pelo tripé: 
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• Filosofia de processo: porque a construção é permanente (Pontos Fortes X Pontos 

Fracos, Oportunidades X Ameaças); 

• Foco no rumo: evitando a dispersão e centrado em prioridades; 

• Compromisso com a otimização: tirando o máximo proveito dos recursos internos 

(capacidade e disponibilidades) com a dinâmica do ambiente externo.   

Fronteira poderá ter como uma das suas principais atividades econômicas o 

turismo. Em virtude disso, e de ser um dos principais possíveis destinos turísticos do 

Estado de São Paulo, a cidade já vem sofrendo várias intervenções e estudos de 

entidades relacionadas ao turismo, tais como Ministérios, Secretarias de Estado, 

Associações e Sistema S. Tudo isso culminou em várias iniciativas independentes de 

desenvolvimento do turismo. Ou seja, é chegado o momento de integrar essas 

iniciativas e fazer com que o turismo cresça de maneira adequada e sustentável, com a 

união de todos os segmentos e aproveitamento de todos os estudos feitos 

anteriormente. Portanto, essa é a proposta deste Plano, para que o turismo possa ser 

um importante instrumento transformador da economia local. A elaboração de um 

Plano Municipal de Turismo, como um estudo analítico do cenário turístico de Fronteira, 

tem como objetivo desenvolver e manter a identidade local, determinando os objetivos, 

estratégias e ordenando as ações que nortearão o desenvolvimento sustentável do 

turismo da cidade. 

 

METODOLOGIA 

 

O processo de planejamento do turismo de Fronteira foi feito de forma 

participativa. A condução foi feita pelo Consultor da MPLEAL, especialista na área de 

turismo, mas contando com a contribuição substancial de gestores públicos, grupo de 

empresários e artesãos da cidade. Ou seja, este plano é fruto de um esforço coletivo 

de busca, coleta, discussão e validação de informações, que expressam a vontade do 

município em relação ao desenvolvimento da atividade turística. As etapas de 

construção do Plano aconteceram conforme a metodologia que segue: 

• Reunião de Formação do Grupo Gestor do Planejamento; 
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• Palestra de sensibilização sobre a importância do planejamento para o turismo;  

• Oficinas de Diagnóstico (levantamento de pontos fortes, fracos, oportunidades e 

ameaças – Análise SWOT); 

• Oficina de Levantamento de Ações; 

• Oficinas de Direcionamento Estratégico (construção de missão, segmentos 

prioritários, políticas e fatores críticos de sucesso); 

• Reunião para validação do direcionamento e objetivos; 

• Oficinas e reuniões de Priorização de Ações. 

A oficina de planejamento foi realizada em duas etapas, no Rotary Clube da 

cidade, onde tivemos oportunidade de estar contando com a presença de membros do 

grupo gestor do Plano, bem como, pessoas interessadas do trade e da comunidade 

Fronteirense. Vale destacar que apesar da participação ter sido aberta a todos, a 

presença nos encontros se manteve praticamente a mesma. Houve um grupo bastante 

interessado durante todo o processo, no entanto, alguns estiveram somente em 

momentos pontuais. Destaca-se que o horizonte previsto para o planejamento foi de 

quatro anos, ou seja, de 2015, 2016, 2017 e 2018 o que não restringe a inclusão de 

ações no decorrer do processo, visando à aplicabilidade do mesmo no período 

previsto. 
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PLANEJAMENTO ESTRÁTEGICO  

 

 

Objetivo: Definir um plano de trabalho para executar as ações de desenvolvimento de 
Fronteira  

Período de Validade: 2015/2016 
Titulo do Plano: Planejamento Estratégico Participativo da Prefeitura Municipal e 
participação do COMTUR Conselho Municipal de Turismo de Fronteira/MG 
Local e data: Rotary Club de Fronteira – 24 e 25 de Fevereiro de 2015 

 

 

DADOS INSTITUCIONAIS  

 

Negócio: Turismo Sustentável 

Missão: Dar diretrizes, planejar e organizar de forma a desenvolver o turismo de 
Fronteira 
Visão: Ser um destino turístico de Minas Gerais  
Entidade: Prefeitura e COMTUR DE FRONTEIRA/MG – Conselho Municipal de 
Turismo de Fronteira/MG 
Localização: Município de Fronteira/MG 

 

 

ANALISE DO AMBIENTE 

 

Para levantamento diagnóstico foi utilizada a metodologia de análise SWOT, 

que consiste em analisar o ambiente interno Forças/Strenghts e 

Fraquezas/Weaknesses, nesse caso, fatores relativos ao município e sua gestão, bem 

como, o ambiente externo em que foram analisadas as forças externas ao município, 

que têm direta influência nos resultados, Oportunidades/Opportunities e 

Ameaças/Threats. 

A constatação desses itens advém do resultado de uma análise combinada, 

incluindo levantamentos em oficinas participativas, pesquisa em fonte secundária de 

dados e entrevistas individuais com atores do trade turístico. 

A fim de facilitar a leitura, o levantamento diagnóstico foi agrupado em 

quatro dimensões: Turismo, Infraestrutura, Meio Ambiente e Cultura. Ressalta-se que 

os itens a seguir estão listados em ordem aleatória, não havendo intenção, neste 

momento, de colocá-los em grau de importância. 

Separação dos grupos, coordenador, cronometrista, anotador. Analise 

interna: pontos fortes (utilizar), pontos fracos (eliminar); Analise externa: ameaças 

(evitar), oportunidades (aproveitar).  
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OPORTUNIDADES 

  

1. Rio Grande; 

2. Lago de Marimbondo; 

3. Localização Geográfica; 

4. Hidroelétrica de Marimbondo; 

5. Aeroporto; 

6. Hotelaria e Gastronomia; 

7. Feira Livre; 

8. Artesanato; 

9. Barra do Monjolo Pesque Pague; 

10. Condomínios; 

11. Bernardão; 

12. Náutico Clube 16; 

13. Pesca e Lazer; 

14. História de Fronteira; 

15. Ações desenvolvidas com a Guarda 

Mirim (guia infantil, sensibilização); 

16. Eventos Turísticos (Moto Fest, Moto 

Cross, Rodeios, Carnaval, Passeio 

náutico, Campeonato de Pesca, 

Passeio ciclístico, Festas religiosas, 

Cavalgadas); 

17. Aniversário de Fronteira; 

18. Náutico Marimbondo; 

19. Cachoeiras (marioto/domingão, peixe 

morto, taboca, cachoeira da barra, 

barrinha); 

20. Usininha Marimbondinho; 

21. Usina de Fronteira (museu); 

22. Doce de leite na palha;  

23. COMTUR 

24. Marina (Tamburi); 

  

1. Duplicação da BR 153; 

2. Educação e curso técnico 

(Faculdades Sistemas S); 

3. Parque Distrito Industrial; 

4. Recursos do Ministério do Turismo; 

5. Recursos do ICMS turístico do 

Estado; 

6.  Agencia de turismo;  

7. Criação de parcerias com aeroclube 

da região; 
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AMEAÇAS 

  

1. Falta de Tratamento de esgoto; 

2. Falta de água tratada nos condomínios 

e coleta de esgoto; 

3. Sinalização de transito e turística; 

4. Inventário turístico; 

5. Pouco efetivo para segurança pública e 

inexistência de corpo de bombeiros;  

6. Mendigos na praça central; 

7. Falta de conscientização dos cidadãos, 

quanto à limpeza pública; 

8. Fraca iluminação pública; 

9. Falta conscientização da população 

quanto ao patrimônio público; 

10. Animais soltos e abandonados; 

11. Ausência de programa de coleta 

seletiva do lixo; 

12. Falta de treinamento no atendimento ao 

cliente e quando existe baixo incentivo 

por parte da própria iniciativa privada; 

13. Centro de informação ao turista; 

14. Ausência de vigilância eletrônica; 

15. Falta de atenção especial para o 

monumento Bernardão; 

16. Falta de banheiros públicos nas praças 

e na feira livre;  

17. Falta organização dos estacionamentos 

públicos (demarcação para motos, 

bicicletas e carros); 

18. Condomínio veraneio (organização e 

reestruturação e conscientização); 

19. Organização, fiscalização da feira livre; 

20. Falta de controle mais efetivo da 

vigilância sanitária no comercio; 

21. Sinal de internet fixa e analógica (oi); 

22. Transporte coletivo privado 

intermunicipal e estadual; 

  

  

1. Droga; 

2. Dengue; 

3. Doenças provocadas pela falta de 

saneamento básico; 

4. Turismo sexual, doenças sexualmente 

transmissíveis; 

5. Telefonia celular; 

6. Seca prolongada; 

7. Queda de energia (CEMIG); 

8. Agências bancárias;  
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PLANO DE AÇÃO 

Os grupos foram divididos por cores, sendo, vermelho, verde e azul de acordo com os tópicos abaixo: 

(Infraestrutura turística / Educação para o Turismo / Produtos Turísticos) 

Nº 
 

AÇÃO COMO REALIZAR QUEM REALIZA QUEM APOIA 

 
 

01 

Proporcionar ações para melhor 
utilização do Potencial do Rio 

Grande 

Propor a Estruturação do potencial atrativo acesso 
público e gratuito ao rio grande, melhorar a fiscalização 
quanto a pesca predatória, quanto a contaminação do rio 
e propor ações de Limpeza; 

 
Toninho, Nelson, 
Gilberto, Marcio e 

Rosangela 

 
Policia Ambiental, 

Prefeitura, IEF, Ass, 
Pescadores 

 
02 

Realizar ações no Lago de 
Marimbondo 

Realizar a Soltura de alevinos no Lago e Incentivar e 
apoiar os eventos náuticos; 

 
Oeder Emater, Paulo e 
Rosangela e Claudia 

Furnas, Cemig,IEF, 
Prefeitura, Circuito dos Lagos 

 
03 

Criar os guias de pesca da 
cidade 

Realizar o Cadastramento e capacitação de 
pirangueiros, tornando-os guias de pesca 

Paulo, Ricardo e 
Eduardo 

Rotary Club, Ministério da 
Pesca e Agricultura 

 
 

04 
 

Melhor utilização da localização 
geográfica e criar projetos 

aproveitando a duplicação da 
BR 153 

Estudar a instalação de Sinalização na BR 153, 
colocando placa de sinalização e acesso as cachoeiras, 
artesanato e o náutico e criar os Pontos de embarque e 
desembarque e conveniência na beira da rodovia, e criar 
projeto de um Portal de entrada da cidade; 
(DESENVOLVER PROJETO E BUSCAR PARCERIAS) 

 
Rosangela, Nelson e 

Hermelano 
 

Prefeitura, ACTL e TRIUNFO 

 
05 

Realizar parceira com a 
Hidrelétrica Marimbondo 

Propor a organização a visitação da Usininha; E realizar 
um convênio para obtenção de recursos para turismo 
“projetos e programas”; 

Paulo, Samer e Neto 
 

Prefeitura e Furnas 

 
06 

Criar uma utilização do 
Aeroporto para o 

desenvolvimento do turismo 

Estudo para a reestruturação e otimização do aeroporto 
propondo parceria com associações que tem aeroclube 
e aeromodelismo; 

Neto, Samer, Nelson e 
Hermelando 

 

Prefeitura, 
Iniciativa privada e 

Nelson Loys 

 
 

07 

Fortalecer ainda mais a 
gastronomia e Hotelaria local 

Maior divulgação, treinamento e qualificação para as 
empresas de gastronomia – propor o PAS - Programa de 
alimento seguro e curso de atendimento á Hotelaria 

 
Ricardo, Samere 

Neto 
 

Prefeitura, Sistema S – 
Vanessa, Roteiro gastronômico, 

Mídia 

 
 

Propor maior organização na 
Feira Livre da cidade pela 

secretaria responsável 

Propor maior fiscalização alimentar (vigilância sanitária), 
demarcação dos espaços dos feirantes, cobrança de 
taxas aos feirantes e o COMTUR acompanhar o 

 
Toninho, Geraldo 

Marcio e Hermelano 

 
Prefeitura 
ACIFRON 
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08 processo de melhorias que já está sendo realizado pela 
prefeitura; 

Sindicato Rural 

09 
 

Fortalecer ainda mais o 
artesanato local 

Melhorar a divulgação dos artesanatos, cadastrar mais 
artesão da cidade e preparar lembranças de Fronteira; 

Joseneide, Cláudia, 
Rosangela e Zilda 

Prefeitura e 
Mídia 

10 
Criar um centro de informações 

do turista em parceria com o 
centro de artesanato 

Realizar uma parceria com a associação dos artesãos 
para implantação do Centro de informação ao Turista 
aberto todos os dias, adaptando o coreto central para 
instalação do CIT - Centro Informação ao Turismo e 
propor o treinamento de profissionais, guias turísticos 
para atendimento; 

 
Rosangela, Claudia, 
Toninho, Aldenice, 

e Geraldo 

Prefeitura 
ACIFRON 

 
11 

 

Fortalecer os produtos como 
Barra do Monjolo e Pesque 

Pague 

Melhorar os acessos e sinalização (placas indicativas). 
Solicitar aos empresários a organização de estrutura 
física de cada local como paisagismo e outros projetos 
de limpeza e proteção ambiental; 

Ricardo, Celsoe 
Rosangela 

 
Prefeitura (Sec. de serviços 

urbanos) COMTUR 

 
12 

 

Propor parceria com os 
Condomínios 

Realizar reuniões de sensibilização com os condomínios 
e seus proprietários apresentando o projeto de turismo 
do COMTUR; 

Vanessa 
Sindico dos 

condomínios,Cras e Paulo 

13 
Propor parceria com os 

Condomínios 

Propor melhorias na Sinalização, Infraestrutura (esgoto, 
água tratada, pavimentação); e parcerias para 
desenvolvimento do turismo;  

Nelson, Pelarin, 
Gilberto e Paulo 

Prefeitura 
COPASA 

14 
Realizar melhoramentos com o 

patrimônio da Cidade – 
BERNARDÃO 

Melhorar a divulgação da história do Bernardão; E 
propor a Reforma (ver outros orçamentos) em parceria 
com o COMTUR;  

Toninho, Aldenice 
Zilda e Júnior 

Prefeitura, ACIFRON, 
COMTUR 

Sec. De Cultura 

 
 

15 
 

Propor parceria com o Náutico 
Clube 16 e Náutico Marimbondo 

E Marina Tamburi 

Propor Promoção conjunta e montagem de roteiros dos 
Clubes em parceria com o COMTUR; 

 
Neto, Samere 

Paulo 
 
 

Prefeitura (Sec. de turismo) e 
COMTUR 

 
16 

 

Criar os roteiros de Pesca e 
Lazer 

Realizar os treinamento de pirangueiros e guias, propor 
a oficialização da venda de iscas com nota e 
desenvolver os esportes náuticos como caiaque, 
prancha, stendup e etc) 

 
Paulo, Netoe 

Ricardo 
Eduardo“Item 3” 

17 
 

Resgatar a história da cidade 
Desenvolver o documentário desde a fundação da 
cidade (usina Fronteira, cerâmica, olarias, ctbc, rádio 

Nabil e grupo 
Sec. Educação, Turismo, 

Câmara – COMTUR 
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am, Bernardão, poço artesiano (JK), construção da usina 
de marimbondo), Cinema;etc... 

18 
 

Desenvolver ações com a 
Guarda Mirim para o Turismo 

 
Realizar um treinamento do menor aprendiz para o 
primeiro emprego e capacitando para ser um propagador 
da história da cidade sugestão criar o grupo escoteiro; 

Vanessa 
Senac, Paulo Sec Turismo e 

Geraldo (Escoteiros) 
SENAR 

19 
 

Criar o calendário de eventos da 
cidade 

 
Organização do calendário fixo para os eventos e buscar 
recursos para realização dos mesmos e a criação do 
calendário oficial de eventos da cidade; 

Paulo, Samer, Cláudia, 
Ricardo, 

Neto e Rosangela 

Prefeitura (Sec. de turismo e 
cultura) e COMTUR 

20 
 

Estruturar as Cachoeiras 
(marioto/domingão, peixe morto, 

taboca, cachoeira da barra, 
barrinha); 

Propor a estruturação destes potenciais atrativos como 
segurança, limpeza pública, coleta do lixo e acesso ás 
cachoeiras e organização da visitação, criando também 
um programa de EDUCAÇÃO AMBIENTAL com os 
órgãos da prefeitura; 

Joaquim, Geraldo 
Hermelano e 
Rosangela 

Sec. Meio Ambiente 
Rotary, G. Mirim, EMATERe 

Hidroex 

21 
Utilização das Usinas – Usininha 

de Marimbondo e de Fronteira 
Realizar parcerias com as Usinas para transformar em 
Museus de Energia e de açúcar e álcool; 

Paulo, Samere 
Neto 

Prefeitura Furnas “Item 5” 

22 
 

Propor a prefeitura auxílio na 
implantação da ETE 

Implantação da ETE (estação de tratamento de esgoto) 
urgente e acabar com esgoto a céu aberto; 

Joaquim 
Rosangela 
Hermelano 

Sec. Meio Ambiente, Copasa 
e COMTUR 

23 
Propor apoio na solução de 

problemas de infraestrutura nos 
condomínios 

Auxiliar o município na tentativa de solucionar o 
tratamento de água e esgoto nos condomínios; 

Nelson 
Hermelano 

Toninho 

Prefeitura, 
Condomínios 

24 
 

Melhorar a sinalização de 
trânsito da cidade e propor a 
implantação da sinalização 

turística 

Propor a adequação do sistema de sinalização de 
transito (incluindo projeto de arquitetura urbanística) e 
após os produtos formatados solicitar a implantação da 
sinalização turística nos padrões do MTUR; 

Marcio Geraldo 
Policia Civil e 

Prefeitura 
CONSEP 

25 
Realizar o inventário turístico do 

município 
Catalogar os potenciais turísticos e classificá-los de 
acordo com os segmentos. 

Manoel e Oeder Sec Turismo 

26 
 

Realizar ações quanto a 
segurança da cidade em 
parceria com o Comsep 

Criar um sistema de monitoramento por câmeras; 
Melhorar a iluminação pública, buscar parcerias efetiva 
com o corpo de bombeiros militar de Frutal para dar 
assistência no município. 

Joaquim, Pelarim 
Toninho e Gilberto 

Policia Militar, 
ACIFRON 
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27 Combater os problemas sociais 

Elaborar e concluir estratégias de orientação e 
conscientização do turista e comerciante, afim de não 
colaborar com esmolas e não comercializar bebidas 
alcoólicas aos pedintes, Ação da secretaria social 
juntamente com assessoria jurídica, secretaria de 
turismo e segurança pública; 

Evelin e Miraim 
Sec Social, Cras, Comércio, 
Jurídico Pref. Sec Saúde, P. 

Militar 

28 
Realizar ações quanto cuidados 

com o patrimônio público 

Criar campanhas educativas (crianças nas escolas) e 
comerciantes e colocar lixeiras (de preferência seletivas) 
de acordo com os potenciais turísticos detectados no 
inventário. Elaboração de lixeiras decorativas e 
divertidas (Um programa de educação ambiental e 
cuidados com o patrimônio público). 

Renato e Junior Sec Cultura e Educação 

29 
 

Cuidados com os animais 
abandonados 

Sugerir a criação de um centro de zoonose e estabelecer 
subvenção com departamento de zoonose de Frutal para 
recolhimento de animais de pequeno e grande porte 
(principalmente cães) 

Nabil 
APAF, Pref. Sec Saúde, 

Pauloe 
Câmara 

30 
Melhorar a coleta de lixo na 

cidade e nas vias rurais 

Melhorar a coleta de lixo nos pontos externos da cidade 
(Ex: condomínios e campings) coletar mais vezes; E 
adotar uma política de inspeção de coleta de lixo e 
também um programa de educação ambiental e 
fiscalização com multas; 

Geraldo, Marcio, 
Claudiae 

Rosangela 

Prefeitura 
EMATER 

Sindicato Rural 

31 
 

Propor estudo de projeto para a 
entrada da cidade 

Propor a Secretaria de obras uma reunião com a 
concessionária da BR 153 solicitando o projeto de 
duplicação onde está previsto a extinção dos três trevos 
municipais, mantendo uma única entrada que não será 
em nível. Há previsão de que se tenha viadutos; 

Joaquim, Nelsone 
Hermelano 

Prefeitura,  
Condominios, Triunfoe 

Furnas 

32 
 

Melhorar as condições de 
banheiros públicos na praça 

central e realizar reunião com os 
responsáveis dos quiosques 

(banheiros); 

Solicitar da Prefeitura um funcionário da prefeitura para 
manutenção dos serviços públicos gerais da praça 
“fiscal” e realizar reunião com os responsáveis dos 
quiosques (banheiros) 

Hermelano, Rosangela 
e 

Aldenice 

Prefeitura, ACIFRON e 
COMTUR 

 

33 
 

Organizar melhor os 
estacionamentos públicos 

Solicitar da secretaria de obras e serviços urbanos 
demarcações para moto, bicicleta e marcação de solo e 
placas para vagas de idosos a portadores de 

Joaquim, Geraldoe 
Pelarin 

Prefeitura e 
Policia Civil 
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 necessidades especiais 

34 
Apoiar a organização do 

Veraneio 

Agendar reunião com o prefeito para tratar da criação da 
guarda municipal patrimonial para cuidados com o 
patrimônio público em especial o jardim veraneio; 

Paulo, Cláudia, 
Eduardo e Erica 

Prefeitura (Sec. turismo) e 
Consep 

35 
 

Cuidados especiais com os 
produtos oferecidos aos turistas 

Solicitar reunião com vigilância para estudo dos 
problemas vigentes e verificar possibilidades de 
melhorias. Criar código municipal sanitário; 

 
Vanessa e Sulimaire 

 
 

Sec. Saude e Vigilância 
Sanitária 

 
 

36 
 
 

Criar mecanismo para 
fiscalização do meio ambiente 

É um órgão para auxiliar o poder público na 
manutenção, preservação e cuidados com o meio 
ambiente; 

Rosangela Secretaria de Meio Ambiente 

37 
Apoiar a criação de programas 

contra a Dengue, Drogas e 
Prostituição Infantil 

Apoiar os departamentos de Saúde e Social nos 
programas contra Dengue, Drogas e Prostituição Infantil 
procurando a sensibilização da comunidade e 
empresários do setor, coibindo as ações existentes junto 
com as polícias 

Evellyn e Miria 
Sec. Educação 

Social e Saúde, Polícia Cras 
e Câmara 

 
38 

 

Realizar estudo da demanda 
para cursos e capacitações 

Propor a prefeitura a realização de cursos voltados para 
o turismo e apoio do Sistema S (reunião do COMTUR 
para definir junto com a Vanessa a demanda do 
segmento turístico do município); 

Samer e Neto 
Rosangela 

Prefeitura,  
Sistema S e 

Vanessa 

39 
Elaboração do Plano Diretor de 

Turismo  

Espera que este projeto sirva como importante 
ferramenta de melhora da condição de vida da 
população fronteirense uma vez que busca através do 
trabalho romper desafios de trazer a atividade turística 
um padrão de excelência compatível com sua 
importância social, econômica, ecológica e cultural. 

Rosangela Prefeitura e COMTUR 

 Elaboração do Plano Diretor 

Instrumento básico da política de desenvolvimento do 
Município. Sua principal finalidade é orientar a atuação 
do poder público e da iniciativa privada na construção 
dos espaços urbano e rural na oferta dos serviços 
públicos essenciais, visando assegurar melhores 

Rosangela Prefeitura 
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condições de vida para a população. 

 
39 

Solicitar a inclusão da cidade no 
ICMS do estado 

Após a oficialização do COMTUR providenciar 
documentação para a aprovação do ICMS turístico para 
Fronteira 

Cláudia, Rosangela e 
Toninho 

COMTUR, Prefeitura e 
Circuito dos Lagos 
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Reunião realizada em parceria com o Rotary Club de Fronteira 
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SEGMENTOS PRIORITÁRIOS 

 

A Segmentação Turística é entendida como “a forma de organizar o 

turismo para fins de planejamento, gestão e mercado. Os diferentes segmentos são 

estabelecidos a partir de elementos de identidade da oferta de serviços e atrativos 

turísticos e da variação da demanda por esses elementos” (MTUR, 2008). 

Os segmentos identificados na cidade de Fronteira compõem os 

atrativos que a cidade possui nas áreas de Cultura, Eventos, Religioso, Pesca, 

Lazer, Lazer Náutico e Ecológico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Equipes do grupo de trabalho do 
COMTUR de Fronteira/MG  

e Prefeitura  
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LEGENDA QUANTO AO PRAZO 

Ações á curto prazo - Janeiro de 2016 á Dezembro de 2016 

Ações á médio prazo – Janeiro de 2017 á Dezembro de 2017 

Articuladores - Entidades que possam articular e cobrar a realização das ações 

estabelecidas no plano. (COMTUR, Associação dos Empreendedores, Câmara de 

Vereadores) 

Parceiros – Entidades que possam viabilizar a execução das ações estabelecidas 

no plano. (Gabinete do Prefeito, COMTUR, Secretarias da Prefeitura, SETUR/MG, 

Empresas privadas). 
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AÇÃO PRAZO EXECUÇÃO 
 
ARTICULADORES E PARCEIROS 
 

 
Propor a estruturação do potencial 
atrativo acesso público e gratuito ao 
rio grande, melhorar a fiscalização 
quanto à pesca predatória e propor 
ações de limpeza; 

CURTO COMTUR e Prefeitura 
Policia Ambiental 

Prefeitura 
IEF, 

 
Realizar a soltura de alevinos no lago 
e incentivar e apoiar os eventos 
náuticos; 
 

CURTO Prefeitura, Rotary Furnas COMTUR e Policia Ambiental 

 
Realizar o Cadastramento e 
capacitação de pirangueiros, 
tornando-os guias de pesca; 
 

CURTO 
Prefeitura, SENAC/MG, 
SEBRAE/MG, COMTUR 

Associação dos Pescadores 

 
Solicitar a implantação de 
Sinalização Turística na BR 153, criar 
os Pontos de embarque e 
desembarque e conveniência na 
beira da rodovia, e criar projeto de 
um Portal de entrada da cidade; 
 

MÉDIO Prefeitura, COMTUR e parceiros Empresários, Rotary e Triunfo 

 
Estudo para a reestruturação e 
otimização do aeroporto propondo 
parcerias com associações e escolas 
que tenham aeroclube e 

MÉDIO Prefeitura e parceiros COMTUR e empresários 
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aeromodelismo; 
 
 
Maior divulgação, treinamento e 
qualificação para as empresas de 
gastronomia – propor o PAS - 
Programa de alimento seguro e 
curso de atendimento á Hotelaria; 
 

CURTO 
SENAC/MG, Prefeitura e 

SEBRAE/MG 

COMTUR, SENAC/MG e 
SEBRAE/MG 

 

 
Propor maior fiscalização alimentar e 
organizar de maneira geral a Feira 
Municipal e Comércio de Alimentos; 
 

CURTO Prefeitura e Vigilância Sanitária 
COMTUR, empresários  

e artesãos 

 
Melhorar a divulgação dos 
artesanatos, realizar cadastramento 
de artesão da cidade e preparar 
lembranças de Fronteira; 
 

CURTO 
Associação dos Artesãos, 

Prefeitura 
COMTUR 

 
Criar ou reformar e reestruturar o 
coreto central para funcionamento 
Centro de Informação ao Turista. 
Propor treinamento de profissionais 
e guias turísticos para atendimento; 
 

CURTO 
Prefeitura, Associação dos 

Artesãos 
COMTUR, SEBRAE/MG  

e SENAC/MG 

 
Organizar os produtos como Barra 
do Monjolo, Pesque Pague e outros 
para receber melhor os turistas; 
 

CURTO Prefeitura e empresários COMTUR 
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Realizar reuniões de sensibilização 
com os condomínios e seus 
proprietários apresentando o projeto 
de turismo do COMTUR; 
 

MÉDIO Prefeitura, COMTUR Condomínios 

 
Elaborar Plano de Inventário do 
Patrimônio Histórico Cultural do 
Município e oficializar a história do 
Bernardão e torná-lo um atrativo 
turístico cultural da cidade; 
 

CURTO 
Secretaria de Cultura e Secretaria 

de Turismo 
COMTUR 

 
Propor Promoção conjunta e 
montagem de roteiros dos clubes em 
parceria com o COMTUR; 
 

MÉDIO 
Prefeitura, Entidades de Clubes e 

COMTUR 
COMTUR e Entidades de Clubes 

 
Propor a oficialização da venda de 
iscas com nota e desenvolver os 
esportes náuticos como caiaque, 
prancha, stendup e etc; 
 

LONGO 
Prefeitura, Vigilância Sanitária, 

COMTUR e Empresários. 
COMTUR e Prefeitura 

 
Organizar o calendário fixo para os 
eventos e buscar recursos para 
realização dos mesmos e a criação 
do calendário oficial de eventos da 
cidade; 
 

CURTO Secretaria de Turismo COMTUR e entidades da cidade 
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Criar um programa de educação 
ambiental, e cuidados com o 
patrimônio público e implantar nas 
escolas; 
 

CURTO 
Prefeitura, Secretaria de Meio 

Ambiente, de Educação e Serviços 
Urbanos 

COMTUR 

 
Sugerir a criação de um centro de 
zoonose; 
 

MÉDIO Prefeitura COMTUR 

 
Melhorar a coleta de lixo nos pontos 
externos da cidade (Ex: condomínios 
e campings) coletar mais vezes; 
 

CURTO 
Prefeitura, Secretaria de Meio 

Ambiente e Secretaria de  
Serviços Urbanos 

COMTUR 

 
Propor a Secretaria de obras uma 
reunião com a concessionária da BR 
153 solicitando o projeto de 
duplicação; 
 

CURTO COMTUR Secretaria de Obras 

 
Melhorar as condições de banheiros 
públicos na praça central e realizar 
reunião com os responsáveis dos 
quiosques (banheiros); 
 

CURTO 
Prefeitura e Secretaria de  

Serviços Urbanos 
COMTUR 

 
Solicitar da secretaria de obras e 
serviços urbanos demarcações para 
moto, bicicleta e marcação de solo e 
placas para vagas de idosos a 

CURTO Prefeitura e Secretaria de Obras COMTUR 
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portadores de necessidades 
especiais; 
 
 
Estudar o Código Municipal Sanitário 
e criar condições e mecanismos para 
melhor desempenho do mesmo; 
 

 
MÉDIO 

 
Prefeitura, Vigilância Sanitária 

 
COMTUR, empresários 

 
Apoiar os departamentos de Saúde e 
Social nos programas contra 
Dengue, Drogas e Prostituição 
Infantil; 
 

CURTO 

 
Prefeitura, Secretaria de Saúde, 

Secretaria de Assistência Social e 
Secretaria de Turismo  

COMTUR 

 
Providenciar documentação para a 
habilitação no ICMS turístico de 
Fronteira 
 

MÉDIO Prefeitura e Secretaria de Turismo COMTUR 

 
Buscar cursos voltados para o 
segmento do turismo; 
 

MÉDIO 
Prefeitura, SEBRAE/MG, 

SENAC/MG 
COMTUR, SEBRAE/MG e  

SENAC/MG 

 
Criar o COMDEMA – Conselho 
Municipal de Defesa do Meio 
Ambiente. 
 

MÉDIO 
Prefeitura e Secretaria de Meio 

Ambiente 
COMTUR 

 
Criar a Guarda Municipal  MÉDIO Prefeitura 

 
COMSEP e COMTUR 
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Capacitação e treinamento dos 
Guardas Mirins e criar o grupo dos 
Escoteiros   

MÉDIO Prefeitura e Associação de 
Aprendizagem e Cidadania de 

Fronteira-MG 

SENAR e SENAC 

 
Buscar parceria com as usinas para 
transformar em museu histórico 
“Usininha de Marimbondo”  
 

LONGO Prefeitura e COMTUR Eletrobras Furnas e Usina 

 
Implantação da ETE – Estação de 
Tratamento de Esgoto 
 

CURTO Prefeitura e COPASA 
 

COPASA 
 

 
Buscar soluções criando um 
mecanismo de forma clara 
DIREITOS, DEVERES e 
OBRIGAÇÕES dos condomínios. 
 

LONGO 
 

Prefeitura e COMTUR Condomínios  

Implantar a sinalização de transito e 
a sinalização turística 

MÉDIO 
Prefeitura e Secretaria de Obras 

e Secretaria de Turismo 
MTUR 

 
Realizar o inventário turístico  CURTO Prefeitura e Secretaria de Turismo 

 
Prefeitura  

 
 
Criar um sistema de monitoramento 
por câmeras  

MÉDIO Prefeitura e COMSEP COMSEP e COMTUR 

 
Criar o CREAS – Centro de 
Referencia Especializado de 
Assistência Social 
 

MÉDIO 
Prefeitura e Secretaria de 

Assistência Social 
Assistência Social 

 CURTO Prefeitura e Secretaria de Turismo COMTUR 
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Plano Diretor e Plano Diretor de 
Turismo 

 



  

INFRAESTRUTURA TURÍSTICA  

 

A infraestrutura disponível no Município de Fronteira atende tanto a 

população local quanto os turistas, com possibilidade de melhorar e ampliar o 

atendimento em todos os segmentos. 

Os recursos construídos e destinados ao atendimento ao turismo 

compreendem a oferta de serviços necessários para a utilização turística dos 

recursos herdados dos seguintes destinos: Meios de Hospedagem, Operadoras, 

Alimentação, Transportes, Organizadores e Espaços para Eventos, e estruturar o 

serviços de atendimento ao turista através do Centro de Informação ao Turista - 

CIT.  

Os serviços turísticos estão assim distribuídos: 

 

Serviços Públicos 

 

A sede urbana dispõe de vias pavimentadas ou compactadas, 

abastecimento de água e saneamento, hospital, agência bancária, telefonia fixa e 

móvel (vivo), internet, rádio e televisão com sinal da parabólica. Enquanto no meio 

rural, estradas não pavimentadas apresentam condições de tráfego durante todo o 

ano. 

 

Acessibilidade Rodoviária 

 

O acesso à cidade de Fronteira se da por rodovia pavimentada através 

da Rodovia Transbrasiliana - pela BR-153, que corta seu território no sentido norte 

e sudeste e faz o trajeto desde a divisa do Paraná, passando pelo Estado de São 

Paulo ate a divisa de Minas Gerais. 

 

Acessibilidade Aérea 

 

De acordo com levantamento realizado pela empresa Paralelo 19 o 

município de Fronteira tem como principal pólo comercial e de serviços a cidade de 

São José do Rio Preto, localizada a 69,8 km de distância1 através da Rodovia 



PLANO MUNICIPAL DE TURISMO  

 

39 
 

Transbrasiliana, neste mesmo município localiza-se o aeroporto ativo mais próximo 

do município. Ribeirão Preto também é um pólo comercial e de serviços, menos 

frequentado que o primeiro e está localizado a 190km de distância pela rodovia 

estadual SP-322, também possui aeroporto para vôos comercial em pleno 

funcionamento. Vale ressaltar que Fronteira possui um campo de aviação para 

vôos particulares, com capacidade apenas para três aviões pequenos. “O campo de 

aviação de Fronteira foi inaugurado em 1948, na década de 70, com o início da construção da usina hidrelétrica 

de Marimbondo, ficou sob o controle de Furnas e sofreu reformas e ampliações, além de receber equipamentos 

para operacionalização dos vôos dentro dos critérios de segurança.” (DIÁRIO DA REGIÃO - S. J. Do Rio Preto 

– 8 de setembro de 2011) 

 

Meios de Hospedagem 

 

A rede hoteleira está distribuída entre o centro urbano e o meio rural, 

embora ofereça um pequeno número de facilidades hoteleiras, pode ser 

considerada suficiente para o atendimento do turista. A rede conta com um total de 

06 unidades de hotéis, 04 pousadas, também conta com o Náutico Clube Fronteira 

com disponibilidade de 05 tipos de hospedagens apartamentos, chalés vips, chalé 

convencional, chalé júnior redondo e áreas campings, o Náutico Marimbondo com  

19 quiosques e 04  banheiros. 

 

 Alimentação 

 

Os turistas que procuram o município contam com empreendimentos 

que comercializa alimentação com capacidade para atender, em torno de 300 

pessoas com cardápios variados, não temos sem de uma identidade gastronômica 

predominante. 

 

Organizadores e Espaços para Eventos 

 

Os eventos culturais ligados ao turismo são realizados pela comunidade 

ou entidades locais e ocorrem normalmente em espaços abertos. Destacam-se: 

festas das padroeiras, folias de Reis, cavalgada, festa de peão, campeonato de 

pesca, show de talentos. 
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POSSE DO COMTUR DE FRONTEIRA/MG 

 

 

De acordo com a Lei n° 1.671 de 02 de Março de 2015 o Prefeito 

Narciso Marcelino de Oliveira através do Decreto n° 2.489 de 11 de Março de 2015 

deu posse aos membros do COMTUR - Conselho Municipal de Turismo de 

Fronteira/MG. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Posse oficial do COMTUR de Fronteira com a Presidência do Sr. Antônio 

Luiz Borges. Um grupo forte de pessoas engajadas e que podem ajudar a mudar 

os rumos desta cidade promissora através do turismo, porém precisa colocar em 

pratica tudo o que foi planejado, não adiantará ficar somente no papel, então mãos 

a obra. 

MPLEAL Assessoria & Marketing  
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CONCLUSÃO 

 

MPLEAL Assessoria, depois de vários estudos e visitas técnicas chegou 

à conclusão: 

1. A cidade oferece muitos atrativos porem de forma desorganizada bastando 

reunir com os empresários destes atrativos e propor uma forma conjunta de 

ações como sinalização, promoção e material de divulgação e a parceiras 

em eventos. 

2. Quanto aos atrativos prontos: 

 A “Barra do Monjolo” possui grande diferencial na gastronomia e na 

natureza exuberante, mas precisa de apoio na estrada de acesso, na 

promoção do local, na sinalização, na formatação e organização das 

trilhas (somente guiadas) antes porem se for acomodar nos chalés 

deve fazer adequações nos mesmos; 

 O Pesque Pague, é um local aprazível para o lazer porem precisa 

definir e focar mais no que realmente quer atender, também precisa 

de se organizar quanto à água dos tanques, na sinalização para 

chegar até o local e apoio na divulgação; 

 O Bernardão precisa ter sua história definida para todos contarem a 

mesma para os turistas, guias no CIT que possam explicar e um 

folder contando esta história e divulgando o atrativo como histórico 

cultural.  

 O Parque Veraneio, como estava passando por reformas talvez as 

observações possam estar incluídas nas mesmas, mas o local 

precisa de ter organização e administração. A sugestão é criar um 

regimento interno com as formas de ocupações dos quiosques, 

estacionamento, utilização das áreas de lazer e outros. A Segurança 

é primordial porem com uniforme e treinada, pois o local merece. O 

local também merece ter aluguel de barcos, de Jet, uma banana boat, 

atrativos de lazer para os visitantes, sem falar em boas lanchonetes, 

e para isso as parceiras com empresários é muito importante. 
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 As Cachoeiras que visitamos precisam ser minuciosamente 

estudadas a qualidade da água para receberem visitações, após isso 

formatar roteiros e trilhas para serem visitadas porem somente com 

guias treinados e participantes do grupo. 

 A Pesca talvez seja o maior potencial turístico da cidade pôr está 

completamente desorganizada e desestruturada. Inicialmente a 

sugestão é cadastrar os pescadores reunir com os mesmos e propor 

uma nova estrutura de pesca onde eles ganhariam muito mais se for 

organizados evitando a pesca predatória, a tarefa é difícil, mas deve 

ser feita pelo COMTUR e SECRETARIA. A Prefeitura deve organizar 

e tomar conta de suas áreas e controlar a entrada dos barcos de 

pesca não proibindo, mas organizando-os. Os Clubes devem 

compartilhar do mesmo projeto do COMTUR e trabalharem juntos. 

 Os Eventos também são atrativos da cidade porem devem ser 

formatados em conjunto com o COMTUR e Prefeitura, formando um 

calendário único de eventos que não necessariamente precisam ser 

realizados pela Prefeitura, mas sim por empresários com o apoio da 

Prefeitura e do COMTUR, sempre solicitando que o mesmo dure mais 

de um dia para gerar alimentação e hospedagem, fazendo assim 

parcerias com as empresas da cidade. Com os eventos a Prefeitura 

tem que destinar melhor atenção e em parceria com o COMTUR e 

com os promotores trabalharem juntos na promoção dos mesmos. 

 A Feira Livre também é um grande atrativo turístico, porem precisa 

ser usada como tal, para isso precisam se organizar com a 

fiscalização, numeração dos espaços, padronização das tendas e 

uniformização dos atendentes e por fim formatar um plano de mídia 

regional para atraírem mais turistas da região para visitarem a feira 

que deve ter de tudo de preferência produtos da cidade para os 

recursos ficarem na cidade.  

 A Loja de Artesanato deve ser também o Centro de Informações 

Turísticas para facilitar a divulgação dos atrativos, porem lá deve ter 

material dos parceiros e cada uma das participantes da associação 

devem saber todos os detalhes dos atrativos, das hospedagens, da 
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gastronomia e se possível fazer até mesmo o guiamento. O 

artesanato além de ter qualidade tem também um diferencial e ele 

deve ser mostrado que é a tradição dos teares, que chamam muito a 

atenção e pode ser um grande atrativo da loja.  

 O Náutico Clube o maior atrativo turístico de lazer e hospedagem da 

cidade onde oferece uma grande estrutura muito bem cuidada, mas 

que está completamente desconectada com a cidade e com o turismo 

da cidade. Minha sugestão é que façam ações conjuntas de 

promoção e divulgação. Que o COMTUR e a Prefeitura passem a 

realizar eventos em conjunto com o Clube e promoverem a cidade 

afinal todos estão juntos e não podem fazer concorrência.  

 A Pousada Peixe Zonzo também está se preparando cada dia mais 

para receber os turistas de pesca, oferecendo barcos com motor e 

toda estrutura, hospedagem e restaurante. Acredito que estão no 

caminho certo, o COMTUR é que precisa mostrar pra eles que podem 

ajudar no desenvolvimento do turismo e que estão remando no 

mesmo caminho. 

 O Doce na Palha pode vir a ser um produto turístico, mas precisa de 

apoio do COMTUR e da Prefeitura para falarem a mesma língua e 

trabalharem em conjunto. 

 Os Condomínios fazem parte da estrutura do turismo da cidade 

porem devem ser tratados de forma diferenciada, pois tem as suas 

administrações separadas e organizadas. A Prefeitura e o COMTUR 

devem aproximar dos responsáveis dos mesmos e trabalharem em 

alguns projetos juntos como eventos, feria livre, segurança para os 

moradores, coleta seletiva e educação ambiental e outros de 

interesse de ambas as partes. Sempre lembrando que parcerias os 

dois lados ganham. 

 Os bares e restaurantes – podemos considerar que os bares noturnos 

são atrativos assim como o peixe na gastronomia também e não há 

turismo sem um bom hotel ou pousada e uma boa gastronomia, e 

isso a cidade oferece e muito bem. 
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Os demais atrativos que ainda não estão prontos precisam ser melhor 

estruturados para entrarem para as visitações turísticas. 
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DA HISTÓRIA ÁS FEIRAS LIVRES 
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DAS CORREDEIRAS AOS CLUBES DE LAZER 
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DAS CACHOEIRAS AS PRAIAS DE ÁGUA DOCE 
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DA PESCA ESPORTIVA AO MOTOCROSS 
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DA BOA PESCARIA A UM DELICIOSO PEIXE NA TELHA  
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DO TURISMO ECOLÓGICO A AVENTURA  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PLANO MUNICIPAL DE TURISMO  

 

52 
 

DO ARTESANATO A EXPORTAÇÃO  
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Com tantos atrativos tem tudo para ser um dos maiores Destinos de Minas porem 

depende do compromisso de todos os envolvidos, comunidade, poder público e 

dos empresários. - MPLEAL Assessoria & Marketing 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O Plano Municipal de Turismo é um importante instrumento para o 

fomento e o desenvolvimento do turismo de Fronteira. Construído de forma 

participativa e embasada em estudos realizados em campo e com dados 

secundários, o plano apresenta uma estratégia desafiadora, mas dentro da 

realidade do município.  Para isso, os mecanismos de monitoramento estão sendo 

sempre aprimorados. Um deles é a exigência de um Plano Municipal de Turismo. 

Entretanto, cumprir com essa exigência não basta para a dinamização do turismo 

no estado. Mais do que elaborar um plano, os municípios têm como missão 

executá-los. E para isso toda a comunidade precisa estar envolvida.  

O turismo não é responsabilidade exclusiva da administração pública 

municipal. É também dos empresários, das instituições de ensino, das entidades de 

classe, das associações e dos cidadãos. Dessa forma, tornar Fronteira uma cidade 

receptiva, estruturada e atraente para os mercados de turismo de Pesca, turismo 

ecológico, Náutico, através da oferta de produtos turísticos de qualidade, 

juntamente com outras opções complementares de cultura e lazer, integrados 

regionalmente com os municípios vizinhos, é um compromisso do COMTUR da 

Sociedade, e não apenas da Prefeitura Municipal. 
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ANEXO A  
Mapa de Inserção Regional do município de Fronteira 
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ANEXO B 
Atas Reuniões 
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