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APRESENTAÇÃO

Variedade de atrativos
consolida região como
polo turístico estadual
A 12 ª edição do Anuário Caminhos dos Campos Gerais mostra
o potencial existente nas cidades para a retomada do turismo
e avalia importância econômica do setor para os municípios

A

região dos Campos Gerais
é considerada o ‘Paraíso
Terrestre’ no Brasil por conta
das exuberantes paisagens
naturais que reúnem formações
rochosas, cachoeiras, rios e
florestas. Somado a isso, os
municípios também oferecem
uma riqueza gastronômica, histórica e cultural
ímpar. Produzido pelo Grupo aRede, o LivroAnuário Caminhos dos Campos Gerais alcança,
neste ano, a 12ª edição. Em 2021, objetivo
é destacar os cenários deslumbrantes e as
potencialidades turísticas da região, evidenciando
a confluência de ideias, a organização e o
planejamento envolvendo o poder público e a
iniciativa privada para fortalecer este setor.
Ao conhecer cada uma das cidades, o visitante
se depara com uma vasta gama de opções em
todos os segmentos. Para os apaixonados pelo
ecoturismo, a Vila Velha e o Buraco do Padre
se enquadram entre os destaques situados em
Ponta Grossa. As quedas d’água de Prudentópolis
também oferecem uma experiência única. Outra
referência no segmento é Tibagi, com a incrível
paisagem do Cânion Guartelá. Em Jaguariaíva, o
Vale do Codó é o atrativo que fica em evidência
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para aqueles que chegam até a cidade.
Para uma experiência religiosa completa, Piraí
do Sul é o município ideal. A forte ligação com
o cristianismo e as belas igrejas fazem parte da
essência da região e atraem centenas de pessoas
por ano. Com raízes na cultura europeia, Carambeí
e Castro possibilitam um amplo contato com um
pedaço da história da imigração no Paraná, seja
nos monumentos ou na gastronomia. Os pratos
típicos da região, também são um atrativo à parte
para todos os gostos.
Com apoio do poder público e da iniciativa
privada, a região vai investir de forma planejada
no turismo para transformar o setor em uma
das principais matrizes econômicas. A ideia é que
os projetos a serem implementados aumentem a
qualidade da oferta turística.
Os negócios também avançam ano após ano,
tendo em vista o próspero cenário econômico dos
Campos Gerais. A instalação de novas indústrias
de grande porte contribui para o desenvolvimento
socioeconômico das cidades e para a qualidade de
vida da população. A 12ª edição do Livro-Anuário
também traz informações atualizadas sobre os
indicadores sociais e econômicos de cada município.
Esses índices referendam os Campos Gerais como
uma das regiões mais avançadas no Paraná.
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Summary in English
The Campos Gerais region is considered the ‘Earthly Paradise’ in Brazil because of the exuberant natural
landscapes that bring together waterfalls, rivers, and forests. Added to this, the municipalities also offer a
unique gastronomic, historical, and cultural wealth. Produced by aRede Group, the yearbook Caminhos dos
Campos Gerais reaches its 12th edition with the purpose of highlighting the touristic potentialities of the region.
When getting to know each of the municipalities, the visitor is faced with a wide range of options in all
sectors. For those who love ecotourism, Vila Velha and Buraco do Padre are among the highlights nature
sightseeing located in Ponta Grossa. The waterfalls in Prudentópolis also offer a unique experience. Another
reference in the segment is Tibagi, with the incredible landscape of the Guartelá Canyon. In Jaguariaíva, the
Codó Valley is the attraction that stands out.
For a complete religious experience, Piraí do Sul is the ideal town. The strong connection with Christianity and
the beautiful churches are part of the region’s essence and attract hundreds of people every year. With roots in the
European culture, Carambeí and Castro enable a broad contact with a piece of Paraná’s immigration history, be it in
the monuments or in the gastronomy. The region’s typical dishes are also an attraction for all tastes.
The countless possibilities make the resumption scenario even more favorable. With the support of the
public authorities, the towns are working to help the entrepreneurs that depend on the sector to recover the
losses caused by the the pandemic. This material provides an overview of the crisis caused by covid-19 in the
transportation, hotel, and food sectors.
Business also advances year after year, in view of the prosperous economic scenario in the Campos Gerais
region. The installation of new large-scale industries contributes to the development of the municipalities and
the quality of life of the population. The 12th edition of the yearbook also brings updated information about the
socioeconomic performance of the municipalities.
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ROTAS PRINCESA DOS CAMPOS
São 110 linhas entre SP, PR e SC, movendo
mais de 600 mil passageiros por mês!

S
ndo

Chegou?
Foi de Princesa!
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GOVERNO
Estratégias

Paranáapostana
regionalizaçãopara
fomentaroturismo
Estado já traçou planejamento
que deve estimular viagens
de curta distância e favorecer
o setor nas cidades de menor
porte durante a pandemia.
Uma das principais apostas é
o Programa de Regionalização
do Turismo

T

endo em vista a atual
situação da cadeia turística
e a necessidade de suporte
por parte do poder público, a
Paraná Turismo já deu início
ao projeto de retomada do
turismo visando o período
pós-pandemia. Este plano
de ação foi apresentado e incluído junto
à estratégia de recuperação econômica. O
projeto foi dividido em três etapas, que já estão
sendo colocadas em prática. O primeiro passo
da autarquia previa a elaboração de manuais
de conduta segura, que garantiram apoio
de forma orientativa aos empresários. Com
isso, foi possível adequar os estabelecimentos
e atrativos com as medidas sanitárias de
prevenção ao vírus.
A segunda etapa buscava estimular o apoio
aos produtos e roteiros paranaenses. Esta
ação foi implementada com a finalidade de
desenvolver o Programa de Regionalização
do Turismo nas cidades. Esta iniciativa
inclui trabalhos com a divulgação e a
comercialização do potencial turístico no
âmbito regional, traçando um raio de 200km
a partir das cidades de maior porte e
favorecendo as viagens de curta distância.
Ponta Grossa está enquadrada neste projeto
como referência para os Campos Gerais.
Para finalizar a estratégia junto ao público
regional, a autarquia estadual pretende
priorizar o programa de divulgação do ‘Paraná
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para o paranaense’. Em janeiro de 2021, a
autarquia firmou um convênio de R$ 500 mil
junto ao Ministério do Turismo (MTur), que tem
como foco a promoção de destinos internos e
a retomada das atividades turísticas a partir
dos municípios menores. Para a obtenção do
recurso, a Paraná Turismo, com apoio da
Secretaria do Desenvolvimento Sustentável
e do Turismo, cadastrou uma proposta de
promoção de destinos junto ao MTur.
As rotas turísticas selecionadas receberão
ações organizadas em quatro linhas de
trabalho. As ações incluem o fortalecimento
da governança, por meio de uma
agenda estratégica entre setor público e
privado; melhoria dos serviços e atrativos
turísticos, com foco especial nas micro e
pequenas empresas; marketing e apoio à
comercialização; atração de investimentos e
apoio ao acesso a linhas de crédito e fontes de
financiamento.

Summary in English:
The pandemic unleashed strong economic losses throughout the Brazilian territory.
The tourism sector was one of the most economically impacted sectors by the crisis
worldwide. In the state of Paraná, it was no different. Since March, it was possible
to observe the interruption of events. Attractions, hotels, inns, and restaurants also
suffered with service limitations.
Due to the current situation of the tourism chain and the sector’s support needs,
Paraná Turismo started the development of the restart project for the post-pandemic
period. This project was presented and included in the Economic Recovery Plan. The
project was divided into three stages, the first of which foresees the definition of
conduct manuals, which guarantee the execution of preventive measures against the
covid. Next, there will be the promotion of the Tourism Regionalization Program.
To finalize the strategy with the regional public, the state government intends to
prioritize the dissemination program ‘Paraná for its citizens’. In January 2021, the
agency signed an agreement with the Ministry of Tourism (MTur), which focuses on
the promotion of internal destinations and the resumption of tourism activities from
short trips. A survey conducted by Paraná Turismo in 2020 indicated that 72% of
respondents intended to travel in 2021.

GOVERNO

72%
Pesquisa avalia
o interesse da
população em
viajar neste ano
A diretora-técnica da Paraná Turismo, Isabella
Tioqueta destaca que duas pesquisas feitas
pela autarquia embasaram o planejamento
para a retomada do setor. Foram ouvidos,
no decorrer do ano passado, empresários
do setor, turistas e representantes dos
municípios. Segundo ela, o resultado mostrou
que 72% dos pesquisados pretendiam viajar
até março de 2021, sendo que 94% deles
desejavam fazer viagens com finalidades
pessoais. Neste caso, o automóvel próprio
para se deslocar em família é o grande
aliado. “Pensamos que os grandes municípios
podem abraçar as cidades menores que estão
em volta. Que os moradores de Maringá,
por exemplo, possam conhecer as trilhas e
parques que têm nos arredores. É a grande
oportunidade de conhecer o próprio Estado,
sempre com segurança”, disse a diretora.

PRETENDEM
VIAJAR EM
2021

94%

DESEJAM FAZER
VIAGENS PESSOAIS

MOTIVAÇÃO
PARA VIAJAR

38%

DEVE SER
A LAZER

33%

PARA FÉRIAS
OU DESCANSO

32%

PREÇOS
ACESSÍVEIS

Ratinho Junior
exalta potencial
dos municípios
nosetorturístico
Com investimento em infraestrutura,
comunicação, qualificação das regiões
turísticas e um trabalho conjunto com a
iniciativa privada, o Governo do Estado quer
atrair mais visitantes ao Paraná e também
fomentar o trânsito interno de turistas do
próprio Estado.
São dois programas prioritários, o Destino
Paraná, com campanhas voltadas aos
estados vizinhos, e o Viaje Paraná, que
divulga as atrações turísticas aos próprios
paranaenses. “A ideia é ampliar não só o
trânsito de turistas estrangeiros, como dos
próprios paranaenses e de estados vizinhos”,
explicou Ratinho Junior.
Ao avaliar a atual situação do setor em nível
estadual, o governador também destacou
que o investimento na regionalização é um
dos caminhos para a retomada turística. “É
uma adaptação, uma alternativa pensada
para que o setor possa se reinventar até que
tudo possa voltar ao normal, explorando o
turismo de proximidade”, acrescentou.
O desenvolvimento deste setor, afirmou
o governador, é a forma mais barata de
ampliar a geração de empregos no Estado. “O
Paraná nunca trabalhou o turismo de forma
organizada e planejada, nunca usou seu
potencial para fazer desse setor uma grande
matriz econômica”, disse. “Com exceção, de
Foz do Iguaçu. A cidade se organizou e é hoje
o segundo destino turístico de estrangeiros
no Brasil, disputando com o Rio de Janeiro.”
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GOVERNO

ENTREVISTA

Estado projeta
cenário ideal para
o setor de turismo
se fortalecer
Márcio Nunes, Secretário Estadual
de Desenvolvimento Sustentável
e Turismo, admite retração nos
números, mas confia nas estratégias
da atual gestão e na força turística
dos Campos Gerais para recuperação

O

ecretário Estadual
de Desenvolvimento
Sustentável e Turismo,
Márcio Nunes, avalia a
importância dos municípios
da região neste processo
de retomada do turismo
a partir do avanço da
imunização contra a covid-19. O responsável
pela pasta destaca o potencial dos municípios
e coloca o Parque de Vila Velha como uma
‘âncora’ que deve alavancar o setor em nível
estadual. Para Nunes, a implementação dos voos
em Ponta Grossa também foi algo fundamental
para estimular o turismo na região. A gestão
do governo estadual definiu estratégias para
reformular o roteiro turístico e oferecer um
serviço de qualidade para os visitantes quando
houver um retorno das viagens em larga escala.
A secretaria também crê que a parceria com a
iniciativa privada exerce um papel relevante na
administração turística. Nunes também revela
a expectativa para a execução de novas
concessões em outros atrativos existentes no
Paraná, a exemplo de Vila Velha.
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GOVERNO
Na visão da Secretaria, qual a
importância que a região dos Campos
Gerais exerce neste processo de
retomada? Qual o tamanho do potencial
existente nos municípios?
Márcio: A região dos Campos Gerais é
um destino muito importante, que conta
com diversos produtos de qualidade
para os turistas. Com o Parque de
Vila Velha, o turismo de Ponta Grossa
acaba se tornando uma âncora para
todo o Paraná. Nosso estado oferece um
excelente roteiro para quem vem de fora
e, sem dúvidas, a região dos Campos
Gerais é um ponto muito importante
deste mapa. A concessão do parque
pode ser considerada um grande marco,
juntamente com a implementação dos
voos em Ponta Grossa com ligação para
São Paulo e Foz do Iguaçu. Isso possibilita
um turismo diferenciado, com a chegada
de visitantes que residem em outros
países. Atrelando esses voos com os
de Curitiba, é possível potencializar uma
região enorme, que auxilia na divulgação
para todo o Brasil. É importante que
nós possamos mostrar que vir para o
Paraná é uma opção interessante. A
comunicação por meio das redes sociais
também é algo que está influenciando
diretamente o turismo e utilizar disso
é fundamental, especialmente neste
momento de recuperação.
A iniciativa privada exerce uma
importância muito grande para o
fomento do turismo. Como o Estado tem
buscado novos parceiros neste sentido?
Que estratégias é possível tomar
para que os investidores demonstrem
interesse e apostem no setor?
Márcio: Quando nós criamos
a Secretaria de Desenvolvimento
Sustentável e Turismo, o objetivo era
justamente implementar essa visão da
iniciativa privada como um suporte
importante. Acredito que a própria
sociedade já comprou a ideia de que
é possível atrelar as ações de meio
ambiente com o desenvolvimento e
o ramo turístico. Isso é algo que
tem começado a ocorrer de maneira
cada vez mais rápida e de uma
forma mais constante. É claro que o
empreendimento tem que dar certo. A
partir do momento que o empresário
tem um resultado positivo com a oferta
de um serviço adequado para o turista
e com a implementação de iniciativas
sustentáveis, ele consegue recuperar o
dinheiro investido. Esse ciclo é o que
gera confiança para que outros tenham
interesse e acreditem no potencial que
o setor possui. Um ótimo exemplo é
a concessão da Vila Velha, que está
tendo ótimos números mesmo com o

pandemia retraiu esses números. Mesmo assim,
o turismo no nosso estado foi o que mais cresceu
no Brasil neste período.

O TURISMO FOI O
SETOR QUE MAIS
SENTIU E É O ÚLTIMO
QUE VAI CONSEGUIR
SE RECUPERAR,
PRINCIPALMENTE
POR SER UM RAMO
COMPLEMENTAR A
DIVERSAS ÁREAS

pouco tempo em atividade. A partir desse
sucesso, haverá a confiança para implementar
sistemas de gestão em outros parques
importantes ao redor do estado. Em Vila
Velha, o processo se deu de uma maneira
muito rápida e foi finalizado sem nenhuma
transcorrência jurídica. Toda a concessão
se deu de maneira transparente, à luz da
sociedade. Isso é muito importante. Queremos
que os demais parques sigam este caminho
para gerar mais emprego e renda, sempre com
o cuidado ambiental necessário.
Diversos segmentos do turismo foram
afetados pela pandemia. O Governo do
Estado já tem uma dimensão do tamanho
desse impacto para o setor?
Márcio: Ainda é algo que está
acontecendo. Infelizmente estamos vivendo
um momento que a nossa geração ainda
não tinha vivido, que é a pandemia. Neste
momento, nós estamos sempre agindo com
o intuito de acertar. Com todas as incertezas,
tivemos que agir por instinto em alguns
momentos. Tivemos uma primeira onda de
casos de covid-19, depois houve uma queda e
os casos aumentaram novamente. Em todos
os momentos que o turismo começa a se
reerguer, a crise retorna. O turismo foi o
setor que mais sentiu e é o último que vai
conseguir se recuperar, principalmente por
ser um ramo complementar a diversas áreas.
É uma pena, pois o Paraná vinha registrando
um crescimento de 10% ao ano no turismo e a

Quais ações estão sendo implementadas
neste processo de retomada, já visando o
período pós-pandemia?
Márcio: Desde o início da pandemia, nós
temos trabalhado na formulação dos roteiros e
dos produtos turísticos. Sabemos que o turista só
visita os locais que oferecem uma infraestrutura
de qualidade, bons produtos para serem
consumidos e um atendimento de excelência.
Com atrativos enquadrados nestes aspectos,
o visitante também auxilia indiretamente na
divulgação destes espaços, recomendando para
amigos e espalhando as informações por meio
das redes sociais, por exemplo. Poder capacitar
os funcionários e reorganizar todo o serviço é
algo de suma importância.
Nós criamos, recentemente, a TV Paraná
Turismo e o programa Viaje Paraná. Temos
procurado investir na divulgação dos nossos
pontos turísticos para que, quando a retomada
tiver um início de maneira efetiva, nós estejamos
prontos. Infelizmente, nós não sabemos se isso
vai ocorrer amanhã ou daqui a três meses.
Enquanto todos não foram vacinados, haverá
uma dificuldade muito grande. Também temos
que ter um cuidado muito grande neste processo
de divulgação por conta da necessidade do
isolamento social e do distanciamento. É uma
situação muito delicada.
O Estado trabalha com uma estratégia
de regionalização do turismo. Pode dar mais
detalhes sobre o andamento deste processo
nos Campos Gerais?
Márcio: O primeiro passo da nossa
gestão foi reconstruir a Paraná Turismo. O
Governador Ratinho Junior tem uma visão muito
diferenciada neste sentido. Ele compreende que
o setor funciona como uma grande mola para
impulsionar a geração de emprego e renda,
que consequentemente oferece uma melhor
qualidade de vida para a população. Hoje, nós
temos as Instâncias de Governança Regional
(IGRs) e equipes técnicas atuando em diversas
regiões do Paraná. Com isso, temos uma
capacidade de monitoramento muito maior.
Em um turismo de curta distância é a
modalidade mais viável atualmente, tendo em
vista a dificuldade de viajar de avião ou até
mesmo em um ônibus lotado. Nós fizemos
um trabalho muito grande para implementar
esse processo de regionalização, especialmente
na questão do diálogo com os atores que
estão diretamente associados ao setor. Alguns
exemplos disso em nível de Campos Gerais são
os Parques de Vila Velha, do Codó e do Guartelá.
Queremos que esse turismo funcione de maneira
mais circular e, ao mesmo tempo, restrita, já que
esta a viagem de curta distância é a única opção
de viagens para muitas pessoas.

ANUÁRIO CAMINHOS
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GOVERNO

Busca por novas parcerias

Paraná Turismo quer
ampliar divulgação
para atrair visitantes

Investimentos
de empresas
privadas trazem
qualificação
João Jacob Mehl também cita
a importância dos investimentos
realizados pela iniciativa privada no
setor. “Nós precisamos ter pessoas
que enxerguem no turismo uma
possibilidade. Foz do Iguaçu, por
exemplo, passou por esse processo”,
destaca o presidente da Paraná
Turismo, que também reforçou
os projetos e parcerias realizadas
pela autarquia para potencializar
os segmentos rural e religioso.
“Atualmente, o turismo é uma
das áreas que proporciona ao
empresário e ao investidor uma
recuperação de investimento muito
mais rápida. É preciso estimular esse
pensamento para que possamos
recuperar os bons números que o
estado registrou no ano de 2019”,
explica,
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Estado foi um dos
que mais desenvolveu o
turismo nos últimos anos.
Trabalho desenvolvido pela
autarquia é voltado para a
forte valorização do setor,
com prioridade das ações
para a regionalização

D

e acordo com o presidente
do Paraná Turismo, João
Jacob Mehl, todo o
trabalho desenvolvido pela
autarquia é voltado para
a forte a valorização
do setor, com prioridade
das ações para a
regionalização. “Precisamos fazer com que
o ponta-grossense, por exemplo, conheça
a Lagoa Dourada, o Buraco do Padre e
tantos outros atrativos que existem em outros
municípios dos Campos Gerais”, explica Mehl.
Enquanto órgão responsável pela elaboração
de estratégias que favoreçam o setor, a Paraná
Turismo também trabalha no mapeamento em
nível estadual. Em junho de 2021, a autarquia
lançou uma pesquisa que revelou a influência
do turismo na geração de empregos e no
movimento da economia no período prépandemia.
Os dados mostram quais foram as
atividades características do turismo que
mais geraram empregos em 2019, quando
ainda era possível estabelecer parâmetros
comparativos com anos anteriores. Na
ocasião, o setor que mais gerou empregos
formais no país foi o de Alimentação, com
62,5% de todas as vagas preenchidas, seguido

pelos Alojamentos, que tiveram 16% de
toda a geração de empregos formais. Dos
pouco mais de 2 milhões de empregos
gerados nas atividades turísticas em nível
nacional, o estado do Paraná foi o quarto
que mais gerou (6,2%), ficando atrás
apenas de São Paulo, Rio de Janeiro e
Minas Gerais.
Uma das principais apostas para
recuperar o bom desempenho registrado
antes da crise é o investimento na
divulgação dos atrativos. “O Ministério
do Turismo já se comprometeu a nos
ajudar no processo de implementação
de uma campanha publicitária em todas
as 15 regiões turísticas do estado”, frisa
o presidente, lembrando que a iniciativa
deverá ser efetivada nos próximos meses.
Mehl também destaca que a região
dos Campos Gerais possui um grande
potencial e deve se tornar um grande
polo para o turismo em nível estadual e
nacional nos próximos anos. “Tenho essa
confiança que a região possa exercer essa
importância muito em breve. Nenhuma
outra cidade tem tantos atrativos ao seu
redor como Ponta Grossa”, diz Mehl.
“A revitalização de Vila Velha é um
exemplo fundamental nesse processo,
assim como a valorização dos pontos
turísticos localizados nas cidades mais
próximas, como Carambeí, Palmeira e
Prudentópolis, por exemplo”, ressalta.
O presidente também relembra que a
chegada de novas fábricas na região
também é capaz de estimular o setor por
meio do turismo industrial. Com relação
aos impactos ocasionados pelo avanço
da pandemia, o presidente relembrou
um estudo realizado pela Federação do
Comércio de Bens, Serviços e Turismo
do Estado de São Paulo (Fecomercio-SP).
Segundo a pesquisa, o turismo sofreu
prejuízo de R$65 bilhões em nível nacional
até o mês de fevereiro de 2021.

GOVERNO
Planejamento estratégico

Ponta Grossa define
direcionamento ideal
e cria novos produtos
Município quer colocar ideias
em prática para conduzir o
retorno das atividades após
a vacinação em massa. Entre
os planos está a elaboração
do ‘City Tour’ e a aplicação
de recursos na sinalização
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As pessoas estão voltando a buscar
atrativos naturais e Ponta Grossa tem a
diversidade como um dos seus pontos
fortes. As inúmeras opções turísticas são
diferenciais da cidade e importantes para
outros municípios dos Campos Gerais ,que
também se beneficiam com a política da
administração municipal na atração de
turistas do Paraná, do Brasil e de outros
países. O roteiro é completo. “Com
índices de contágio mais baixos, as pessoas
voltam a buscar atrativos naturais e Ponta
Grossa é muito forte neste ponto”, enaltece
Stachowiak. “O turismo é deslocamento. O
fechamento da rodoviária e a restrição dos
nossos voos foram fatores que impactaram
não só o turismo de natureza, mas também
a área de negócios, que é uma característica
local” , finaliza.

Integração
é considerada
fundamental
Outro ponto destacado por Paulo
Stachowiak é a importância da integração
existente entre o turismo e as outras
pastas. “É muito bom trabalhar com essa
equipe definida pela administração da
Professora Elizabeth. Temos estabelecido
um diálogo constante com a área
de cultura, por exemplo, planejando
ações visando a retomada dos eventos”,
destaca. O secretário também afirmou
que existem conversas e análises
realizadas junto às áreas de assistência
social, de indústria e comércio, esportes,
finanças, planejamento, entre outras
pastas existentes no município.

J

unto aos demais órgãos
governamentais e iniciativa privada,
a Secretaria Municipal de Turismo de
Ponta Grossa trabalha em estratégias
para estruturar um planejamento de
retomada. Segundo o responsável
pela pasta, Paulo Stachowiak, a
prefeitura pretende transformar o
potencial turístico de Ponta Grossa em
realidade nos próximos anos. “Nós temos
procurado nos organizar em torno das
potencialidades turísticas da cidade’’, explica.
“O poder público deve atuar como fomentador.
Neste sentido, a secretaria busca se aproximar
dos gestores de cada atrativo e fazer com que
ocorram ações conjuntas em prol do setor”,
destaca.
“Queremos fazer com que a procura
pela cidade cresça cada vez mais. A busca
por áreas naturais é a grande tendência,
especialmente neste momento de pandemia”,
ressalta Paulo. O responsável pela pasta
cita alguns projetos novos que estão sendo
debatidos para promover e estimular o turismo
municipal. Uma das medidas será a instalação
de totens em pontos estratégicos da cidade, que
possam fornecer informações aos visitantes e
moradores sobre os atrativos existentes em
Ponta Grossa.
O investimento em sinalização também
está nos planos. Essa iniciativa também deve
contemplar as estradas rurais que dão acesso

PG tem como
ponto forte a
diversificação

a outros pontos da cidade. “Além das propostas
já colocadas, vamos precisar de novas emendas
parlamentares. O orçamento deste ano está
praticamente tomado. No entanto, a expectativa
é transformar Ponta Grossa em uma cidade
voltada ao turismo a partir de 2022”, projeta
Stachowiak, que também relembra a necessidade
do apoio de lideranças políticas estaduais e
federais para a execução deste planejamento.
A prefeitura já realizou dois passeios
experimentais para viabilizar a implementação
do novo ‘City Tour’ na cidade. O desenvolvimento
deste projeto foi observado de perto pela
prefeita Elizabeth Schmidt (PSD). A iniciativa
pretende oferecer aos visitantes a oportunidade
de conhecer diversos pontos turísticos existentes
na área urbana de Ponta Grossa por meio de um
transporte exclusivo. A princípio, o ‘City Tour’ terá
paradas estratégicas na Casa do Artesão, no Lago
de Olarias, no Parque Ambiental e outros.

Convite para a
‘Expo Dubai’
A cidade de Ponta Grossa poderá participar
da ‘Expo Dubai’, um dos maiores encontros
globais para atrair oportunidades de
investimentos, firmar acordos e promover
a cooperação internacional. O município
ponta-grossense foi convidado para estar
presente na feira mundial, que acontecerá
de 1º de outubro de 2021 a 31 de março
de 2022. São 182 dias ininterruptos de
evento, com a presença de mais de 190
países. Além de Ponta Grossa, mais nove
cidades do Paraná foram convidadas para a
solenidade. De acordo com o secretário, na
oportunidade, Ponta Grossa “apresentaria a
cidade e buscaria novos investidores’’. Para
o gestor, esta é uma oportunidade de buscar
parcerias.

INICIATIVA PRIVADA

Referência nacional

Soul Vila Velha traz
opções que unem a
natureza e o conforto
Revitalização feita
pela iniciativa privada
serve como exemplo
para outros atrativos.
Parque possui estrutura
inovadora e segura,
além de atrativos em
diferentes tipos de
segmentos
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O

Parque Vila Velha,
localizado em Ponta
Grossa, é uma opção de
lazer e diversão para
quem deseja contemplar
a natureza, aproveitar
atrações de lazer e
aventura e conhecer os
Arenitos, as Furnas e a Lagoa Dourada.
O local tem quase quatro mil hectares e
conserva fragmentos da mata de Araucária e
vegetação de Campos Nativos. Muitas espécies
ameaçadas de extinção já foram vistas no
Parque, como o lobo-guará, o bugio-ruivo, o
tamanduá-bandeira e a jaguatirica.
Vila Velha é o primeiro parque concedido
pelo Governo do Paraná à gestão da
iniciativa privada. O contrato de concessão
foi assinado em fevereiro de 2020 e a

empresa responsável pela gestão é a Soul
Vila Velha, do grupo Soul Parques. Após um
investimento de aproximadamente R$ 15 milhões
em infraestrutura e novos atrativos, o parque
foi reaberto em setembro do mesmo ano. No
período em que o local permaneceu fechado, a
equipe implementou melhorias para oferecer ao
visitante uma experiência mais completa e rica
durante todo o passeio.
A principal mudança é a visita autoguiada,
que ganhou sinalização autoexplicativa para
que ninguém perca detalhes importantes
sobre os três atrativos naturais do Parque.
Além disso, os principais pontos da Vila
Velha ganharam conexão wi-fi para que
os turistas possam compartilhar imagens
instantaneamente. Atualmente, o parque
conta com atividades de arvorismo, tirolesa,
cicloturismo e trilhas de passeio. Uma das
principais novidades é o passeio de balão
estacionário, que permite uma experiência única
aos turistas.
Em julho de 2021, a Soul Vila Velha
anunciou a retomada das caminhadas noturnas.
“Recebemos inúmeros pedidos ao longo do
último ano e nos preparamos para este retorno. É
uma experiência completamente nova caminhar
pelos Arenitos sob a luz do luar”, destaca o
gestor do parque, Leandro Ribas. Os passeios
são realizados aos sábados de Lua Nova ou Lua
Cheia, com recepção dos participantes a partir
das 17h30 e duração até as 22h30.
Os ingressos para todas as atrações podem
ser comprados antecipadamente por meio do site
oficial do parque. Os preços são acessíveis tanto
para moradores de Ponta Grossa e região, quanto
para estrangeiros.

Gestão procura
alternativas e vê
cenário favorável

INICIATIVA PRIVADA

Mesmo com as limitações impostas pelos decretos
restritivos, a Sou Vila Velha soube se adequar
para que não houvesse uma queda significativa na
visitação. “O nosso contrato foi assinado em fevereiro
de 2020 e, durante esse processo de transição,
veio o primeiro decreto restritivo. Ficamos fechados
até setembro”, comenta Leandro. “Na reabertura,
conseguimos observar um grande interesse por parte
da população em conhecer os novos atrativos que
trouxemos”, avalia.
De acordo com o gestor, houve uma movimentação
muito boa no fluxo de turistas até o mês de
fevereiro deste ano, quando houve o novo fechamento.
“Mesmo com o limite de capacidade fixado em
50% e a impossibilidade de realizar novos eventos,
conseguimos igualar o índice de visitação registrado
em outros anos neste mesmo período”, ressalta. “Um
dos fatores que também gera dificuldade é a ausência
de excursões escolares, por exemplo. Essas visitas
tinham um impacto significativo nos números”, diz
Ribas.
Com o novo avanço da covid-19, a Vila Velha foi
fechada novamente em fevereiro de 2021, sendo reaberta
somente no dia 14 de abril. “Sentimos que a retomada está
ocorrendo um pouco mais lenta em relação à primeira
abertura. No entanto, em maio já tivemos um maior
número de turistas. Estamos com uma projeção muito
positiva para o futuro”, destaca o gestor.

Parque segue mais
de 20 protocolos e
aumenta segurança
Atualmente, a Sou Vila Velha segue mais de 20
protocolos internos e externos de higiene para
oferecer uma visitação segura em todos os pontos
do parque. “Existe um grande trabalho feito nos
bastidores para trazer essa tranquilidade ao turista e
aos nossos colaboradores”, reforça Leandro Ribas. O
parque já possui o selo Turismo Responsável, criado
pelo Ministério do Turismo, por ter adotado todas
as boas práticas de higienização e segurança de
prevenção e combate à covid-19. O selo é uma garantia
de que o visitante está frequentando um ambiente
limpo e seguro para o seu lazer.
Para visitar o parque é obrigatório o uso de máscara de
proteção facial durante todo o tempo de permanência
no local. Ao chegar no Centro de Visitantes para a
compra de ingressos, todos passam por medição de
temperatura corporal.
O visitante também encontra dispersores de álcool
em gel em diversos pontos do parque, especialmente
nos pontos de ônibus para uso no embarque e
desembarque. A permanência nos mirantes terá
lotação máxima e limitação de tempo de permanência
para garantir o distanciamento mínimo de 1,5m entre
os visitantes.
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Ecoturismo, lazer e aventura

Buraco do Padre profissionaliza a
gestão e investe na infraestrutura
Cachoeira de 30 metros
e atividades ligadas à
natureza fazem deste
atrativo, um dos mais
procurados da região.
Administração prevê fluxo
ainda maior no 2º semestre

O

Buraco do Padre é um dos
principais pontos turísticos
da região dos Campos Gerais
e do Paraná. Com uma
cachoeira de 30 metros de
altura que deságua em um
anfiteatro rochoso, o parque
de natureza oferece uma das
paisagens mais icônicas do mundo. O acesso ao
interior da furna é um diferencial do atrativo, que
também garante opções voltadas para o turismo
de aventura, como tirolesa e escalada em rocha.
Os ingressos para o parque estão disponíveis
para compra antecipada no site oficial do parque.
A gerente do Buraco do Padre, Priscila
Scheffer, comenta sobre os desafios enfrentados
durante a pandemia e projetou um aumento na
circulação de turistas já no 2º semestre deste ano.
“Foi um período muito difícil, tivemos que segurar
todos os investimentos e planos que vinham
sendo elaborados”, lamenta Priscila ao relembrar
dos primeiros seis meses após o início da crise.
“Quando a abertura foi liberada, nos deparamos
com uma grande procura por parte do público e
tivemos que restringir a entrada de visitantes”,
destaca.
Atualmente, o Buraco do Padre conta com
uma série de observações para resguardar
a segurança de funcionários e visitantes. A
limitação na compra de ingressos e o controle
das aglomerações na entrada do parque foram
algumas das iniciativas implementadas, assim
como a obrigatoriedade do uso da máscara e a
disponibilização do álcool em gel.
A administração também acredita que, com o
avanço da imunização, o atrativo turístico poderá
estabelecer um nível adequado de visitantes.
“Esperamos que, a partir disso, as pessoas
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ÁguiaFlorestal
modernizaparque
e traz melhorias
Recentemente, o local foi revitalizado
com apoio da iniciativa privada. Apesar de
ser uma empresa independente, o Buraco
do Padre também recebe o apoio da Águia
Florestal para a manutenção do parque.
“A Águia sempre prestou esse apoio,
desde o início da gestão, em 2015. Foi algo
muito importante para fazer com que o
Buraco do Padre exercesse todo o seu
potencial em termos de turismo”, ressalta
Priscila. O empreendimento é conhecido
por apoiar ações de sustentabilidade.

tenham esse interesse em sair de casa para
conhecer os locais disponíveis em Ponta Grossa e
região. O Buraco do Padre será a porta de entrada
para as pessoas”, projeta.
De acordo com Priscila, o avanço da
pandemia possibilitou um estímulo a mais para
a regionalização do setor e acelerou a efetivação
desse processo. “É algo que nós já esperávamos
em um longo prazo. As redes sociais são um
dos fatores que influenciam”, comenta a gerente.
Atualmente, o Buraco do Padre possui um alto
nível de alcance junto ao público por meio das
plataformas digitais.
Ela também relembrou a parceria existente
entre o parque e a prefeitura de Ponta Grossa.
“Recentemente, foi aberta uma licitação para
revitalizar a estrada de terra que dá acesso ao
atrativo. Para nós, isso será muito bom”, destaca.
A administração mantém diálogos com o poder
público e está aberta para a realização de novos
projetos. “Entendemos que existe um grande
interesse no fomento ao setor e, sem dúvidas,
temos muito a colaborar”, comenta Priscila.

HOTELARIA

Presente e futuro

Hotéis reforçam as
ações de segurança e
apostam na inovação
Protocolos de segurança
garantem manutenção do
fluxo de hospedagem. O
turismo regional surge como
principal aspecto favorável
para a retomada

A

pandemia ocasionada pela
covid-19 completou 1 ano
no mês de março de
2021. Desde então, todos
os segmentos associados
ao turismo tiveram que
buscar alternativas para
manter o fluxo de
visitantes e, ao mesmo tempo, oferecer uma
estadia segura com todas as normas de
prevenção. Um dos setores que sentiu a crise
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foi a hotelaria. Segundo dados do Ponta Grossa
Campos Gerais Convention & Visitors Bureau
(PGCVB), até dois meses antes do início da
pandemia no Brasil, a taxa de ocupação dos
hotéis estava em 56%, caindo para 41% em
março e fechando abril de 2020 em 13%. Este
valor foi o mais baixo já registrado em Ponta
Grossa.
De acordo com o gestor do Planalto Select
Hotel, Daniel Wagner, a principal preocupação
do hotel desde o início da crise sempre foi a
segurança dos hóspedes e dos colaboradores.
Ao comentar sobre o fluxo de hospedagem,
o gestor falou sobre a mudança de público
observada nos últimos meses. “Até o ano
de 2020, para cada dez hóspedes ligados ao
ramo de negócios, tínhamos apenas um para o
turismo de lazer nos hotéis de Ponta Grossa”,
relata. “Com a potencialização das belezas
naturais, hoje temos uma procura ainda maior
nessa área”, ressalta Daniel.
Com mais de 40 anos em atividade, o
Premium Vila Velha Hotel é reconhecido pela
estrutura e conforto oferecido aos visitantes.
Após o avanço da pandemia, o hotel passou

Dados de 2021
trazem indícios
de recuperação
Após registrar uma queda brusca no
último ano, as taxas de ocupação dos
hotéis de Ponta Grossa apresentaram
um cenário mais favorável em 2021. Em
janeiro, os estabelecimentos registraram
um fluxo de 50%, que pode ser considerada
a melhor média de ocupação em 11 meses.
Ao longo do 1º semestre, a pior taxa foi
contabilizada em março, com 31%. Esta
queda está relacionada à ampliação das
medidas restritivas implementadas pelos
governos estadual e municipal. No entanto,
a recuperação veio nos meses seguintes.
Abril e maio registraram 41% e 49% de
ocupação, respectivamente. “Nós tivemos
um bom fluxo de hospedagem entre
janeiro e fevereiro deste ano. Foi algo que
até nos surpreendeu”, destaca o gerente do
Bourbon Ponta Grossa Convention Hotel,
Jefferson Vidal. “Com uma expectativa
mais favorável para o futuro, tentamos não
promover grandes demissões”, ressalta.

por um processo de readequação para garantir
a segurança dos visitantes e, ao mesmo
tempo, sobreviver às restrições impostas
pelos riscos da covid-19. “A nossa taxa de
ocupação ainda está muito mais baixa que o
normal”, explica a gestora do estabelecimento,
Alecsandra Hypólito. “Será uma recuperação
difícil. Acredito que serão necessários pelo
menos dois anos para recuperar tudo aquilo
que vinha sendo construído em 2018 e 2019,
que foram anos muito bons para a hotelaria em
Ponta Grossa”, avalia.

HOTELARIA

Bourbon
planeja volta
de eventos

Hotel Itaytyba é Luds Hotel
opção para quem tem selo de
visita Tibagi
qualidade

O Bourbon Ponta Grossa Convention
Hotel é considerado uma das referências
da cidade em termos de hospedagem
e realização de eventos. Durante a
pandemia, o estabelecimento passou
por uma série de adequações para
garantir a segurança e o conforto
dos visitantes. O gerente do hotel,
Jefferson Vidal, relembra que a rede
aplica o mesmo protocolo sanitário
de excelência em todos os hotéis
espalhados pelo Brasil. “Pensando nos
atrativos dos Campos Gerais, criamos
pacotes incluindo a visitação aos parques”,
detalha. Atualmente, o Bourbon realiza um
trabalho de vendas em cidades localizadas
a até 500 km de distância de Ponta
Grossa. A realização de eventos também
é um dos destaques oferecidos pelo
estabelecimento. O local possui capacidade
para até 500 pessoas.

O Hotel Fazenda Itáytyba é um
complexo voltado para o ecoturismo e
para o turismo rural localizado na Aldeia
dos Pioneiros, em Tibagi. A infraestrutura
oferece conforto, segurança e diversas
opções ligadas às áreas de lazer,
gastronomia e atividades culturais. Este
espaço é uma referência nos Campos
Gerais. “Estamos bem preparados para
receber os turistas. Alguns exemplos
de atividades efetivadas no hotel
são cavalgadas e trilhas”, explica o
gerente, Fernando Fonseca. “Temos
quatro cachoeiras na área do hotel, além
das outras que indicamos em Tibagi.
Outro ponto que atrai os turistas é o
mirante que traz uma vista ampla do
Cânion Guartelá”, relembra. No local, o
turista também tem a oportunidade de
entrar em contato com animais silvestres
e de fazenda.

Recém-inaugurado no coração da
cidade, o Luds Comfort Hotel Ponta Grossa
oferece um dos melhores custos-benefício
dos Campos Gerais. O espaço possui
acomodações modernas e confortáveis,
seja para uma estadia voltada aos
negócios ou para lazer. Em 2019,
o empreendimento recebeu o Selo
de Qualidade no Turismo do Paraná,
entregue pelo Sebrae em parceria com
outras entidades. Na ocasião, foram
avaliados diversos atributos relacionados
ao atendimento prestado aos hóspedes.
Café da Manhã, estacionamento e wifi de
alta velocidade são apenas alguns dos
benefícios disponibilizados aos visitantes.
Neste período de pandemia, a empresa
iniciou seu processo de adaptação, desde
a limpeza ao café da manhã. Após a crise,
o Luds espera recuperar o bom fluxo de
visitantes.
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GASTRONOMIA
Perspectiva para 2021

Empresários do setor
se mostram otimistas
com novas estratégias
Área alimentícia deve ter
crescimento no decorrer
deste ano, em relação à
2020. Expectativa conta com
o avanço da imunização e da
redução no número de casos
da covid-19

Paraná
oferece
diversidade
de opções
no ramo da
culinária
26
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A

s empresas ligadas à
gastronomia vivem um
panorama mais favorável
em 2021. De acordo com
a Associação Brasileira da
Indústria Alimentícia (ABIA), o
Food Service deverá crescer
cerca de 5,6% em relação a
2020. Esta perspectiva de crescimento leva
em conta a participação nas vendas totais da
indústria de alimentos e bebidas.
“A partir do momento em que o programa
de imunização avançar e tivermos um recuo
na média diária de novos casos de covid19, a economia deverá retomar o processo de
recuperação iniciado no último trimestre de
2020”, destaca o presidente executivo da ABIA,
João Dornellas. “Será algo que causará impacto
em todos os setores econômicos, gerando
empregos e levando as pessoas, gradualmente, à
normalidade de consumo”, aponta o executivo.
Segundo dados do Instituto Brasileiro de
Geografia e Estatística (IBGE), a retração no
setor de serviços, onde restaurantes e bares
se enquadram, foi de 4,5% em 2020, uma das
maiores quedas entre os índices integrantes do

A produção agrícola do Paraná e a
influência dos povos que colonizaram o estado
proporcionaram uma imensa variedade de
pratos típicos. É possível encontrar opções em
todas as regiões turísticas. O estado possui

Produto Interno Bruto do Brasil. Já o consumo
das famílias teve declínio de 5,5%. No Paraná,
o Instituto aponta índice negativo de 8,5%
no faturamento das empresas e 29,9% no
consumo das famílias. Nos Campos Gerais não
foi diferente e muitos empresários tiveram que
adaptar o atendimento conforme as regras de
prevenção à doença e cortar gastos.
“Quando a pandemia começou nós, junto
ao Sindicato Laboral, buscamos maneiras de
amenizar o impacto da pandemia e com
isso, surgiram diversos instrumentos que o
empresário pode usar a fim de manter o
negócio e os empregos”, destaca Sindicato
Empresarial de Hotelaria e Gastronomia dos
Campos Gerais (SEHG), Daniel Wagner.
Em fevereiro de 2021, a fim de controlar a
pandemia de Covid-19 no Paraná, o Governo do
Estado determinou o fechamento dos serviços não
essenciais até o dia 10 de março. Com a restrição,
a gastronomia só poderia trabalhar por delivery,
drive-thru e take away, o que pegou de surpresa
os empresários e acendeu o sinal de alerta para a
queda nos lucros. Após a restrição mais recente, a
expectativa do setor é a recuperação a longo prazo,
juntamente com a retomada turística.

pratos reconhecidos como patrimônio cultural
imaterial. Entre eles está o barreado, considerado o
prato típico paranaense; a quirera com suã; o pão
no bafo e a carne de onça. Entre as bebidas mais
comuns estão o café, o chimarrão, destilados (com
destaque para a cachaça), o vinho e a cerveja.
Durante os séculos XVI e XVII, pelas estradas da
região dos Campos Gerais, era comum o transporte
de animais e cargas, sendo possível encontrar ainda
hoje nos municípios pratos que remetem à culinária
tropeira, como o virado e receitas à base de carne
de porco. Remetendo ao período de colonização,
também é possível encontrar delícias da culinária
europeia, como biscoitos de polvilho, paçoca de
carne, tortas holandesas e muito mais. Em cada
cidade há uma iguaria diferente para agradar a
todos os tipos de paladares.

TRANSPORTE
Novo momento

Setor inova e amplia
serviços para atender
demanda do mercado
Empresas associadas ao
setor contabilizam números
positivos nos primeiros
meses do ano. Transporte
industrial também fomenta o
lucro e aquece investimentos
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O

s números registrados
pelo segmento
de transportes
apresentaram um
aumento neste início de
ano. Um dos exemplos
desta recuperação é o
Expresso Princesa dos
Campos. “Atualmente, nós atendemos de
São Paulo até o Rio Grande do Sul
com a frota de caminhões, passando por
inúmeras cidades do Paraná. Isso foi um
diferencial durante a pandemia”, relata
o CEO da empresa, Gilson Barreto, ao
analisar o transporte de encomendas.
A crise afetou os negócios e fez
o segmento de carga ganhar espaço atualmente, ele representa cerca de 62%
da receita. Essa fatia era de 42% antes da
pandemia. O transporte de encomenda, até
maio de 2021, já cresceu 28%, comparado
ao mesmo período de 2020. O transporte

rodoviário da empresa opera em nível
equivalente a 45% comparado com o que era
efetuado antes da covid-19.
Segundo Barreto, o avanço da pandemia
exigiu uma série de adequações no
planejamento. “O transporte de passageiros
sofreu muito, especialmente nos primeiros
meses da pandemia”, destaca. “Várias
prefeituras adotaram o lockdown. Com
isso, tivemos que nos adequar rapidamente
às realidades de cada município”, explica.
Nos primeiros meses de 2021, a empresa
teve um aumento significativo na procura
pelas viagens e um fluxo mais constante.
“Conforme os hotéis e todo o restante
do aparato turístico volta a funcionar
normalmente, nossos clientes voltam. Um
segmento afeta diretamente o outro”,
destaca.
Outra empresa bem avaliada entre os
municípios dos Campos Gerais é a Avvipon,
que atua no transporte de cargas e
de passageiros. “Estamos atuando desde
2019 em uma nova gestão com um foco
maior no transporte de funcionários e
colaboradores para as indústrias”, explica o
diretor administrativo da empresa, Thiago
Laurentino. “Realizamos o deslocamento
receptivo, atendendo as pessoas que chegam
nas nossas cidades. Além disso, temos
diversas ações atreladas ao turismo em nível
estadual e interestadual”, destaca.
“O setor corporativo é o que está
sustentando o ramo neste momento.
No entanto, tudo isso demandou um
investimento em novas frotas de veículos
por conta da necessidade do distanciamento
entre os passageiros”, explica Laurentino,
que também ressalta o cenário de incerteza
para os próximos meses dentro do
segmento. De acordo com diretor, a empresa
contabilizou um crescimento de 9% a 13%
no número de operações no mês de maio de
2021. A gestão também aponta a existência
de uma projeção mais favorável para junho e
julho.
O segmento de transportes ficou entre os
cinco setores mais afetados pela pandemia
no Brasil. Um levantamento divulgado no 2º
semestre de 2020 pela Secretaria Especial de
Produtividade, Emprego e Produtividade do
Ministério da Economia (Sepec/ME) revelou
um panorama das atividades econômicas
que mais sofreram com a crise. Entre elas
estão os transportes aéreos, ferroviários e
rodoviários.
A lista foi elaborada com base na variação
do faturamento do setor, segundo dados
da Receita Federal. Também foi considerada
a relevância do setor na economia, tanto
por valor agregado (VA), quanto por pessoal
ocupado (PO). Além da margem de cada
setor, de acordo com as Contas Nacionais do
Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística
(IBGE), buscou-se inserir as informações de
maneira a levar em conta as particularidades
de cada atividade econômica.

TRANSPORTE

Voos para Foz
e SP consolidam
desenvolvimento
O turismo dos Campos Gerais será um
dos segmentos mais beneficiados a partir
da retomada dos voos em Ponta Grossa.
Atualmente, as duas empresas que realizam
operações na cidade aguardam o cenário póspandemia para recuperar o fluxo de viagens. A
Azul Linhas Aéreas optou pela suspensão das
ações na cidade no dia 23 de março de 2020. Até
então, eram realizadas operações diárias na linha
para Campinas (SP).
A Voepass, que recentemente implementou
voos de Ponta Grossa para São Paulo e Foz do
Iguaçu, paralisou as atividades inicialmente em
março de 2020. A empresa chegou a retomar
as atividades em meados do 2º semestre e se
manteve operante até março de 2021. Durante
os meses de setembro e outubro de 2020,
o município informou que 7.839 passageiros
realizaram o embarque e desembarque no
Aeroporto Sant’Ana. Este número projeta uma
expectativa de ampliação no número de turistas

interessados em conhecer as belezas naturais e
os demais atrativos existentes na região.
“Atualmente, a Azul tem aproximadamente
60% da malha total em funcionamento. No
entanto, ainda não existe uma definição sobre
a retomada das operações em Ponta Grossa”,
destaca o representante da Azul na cidade e
diretor da HEDR Transportes, Florisvaldo Hudinik.
O gestor também aponta que, a partir da

liberação dos voos, os Campos Gerais têm
um grande potencial para receber ainda mais
turistas, considerando que existem inúmeros
atrativos a céu aberto. “A chegada da Azul
em Ponta Grossa estimula o interesse de
outras empresas na região. A realização
dessas operações é fundamental para o
desenvolvimento do turismo e da economia”,
avalia Hudinik.

A Transportadora Primo tem
como política a busca da
qualidade e eficácia nas soluções
para transporte e logística,
promovendo ações de melhoria
contínua, com responsabilidade
social e respeito ao meio
ambiente, portando certificações
de padrão internacional!

Com a matriz na cidade de Ponta Grossa, a empresa atua em todo
o território nacional no transporte de cargas a granel e industrial.
Possui como missão o transporte de cargas com excelência no
atendimento às necessidades dos clientes, garantindo total
confiabilidade e segurança na prestação dos serviços!

REDES SOCIAIS:
WWW.TRANSPRIMO.COM.BR
TRANS.PRIMO
TRANSPORTADORAPRIMO
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Formação rochosa “A Taça”
no Parque Estadual de Vila Velha
www.parquevilavelha.com.br

CAMPOS
GERAIS:
o paraíso terrestre no Brasil

Uma região repleta de belezas naturais, históricas e étnicas encantadoras.
Foi aqui que a Lojas MM escolheu para ser o começo da sua morada.

Foi aqui, nos Campos Gerais, que a Lojas MM nasceu, cresceu e se desenvolveu. Prosperidade essa que foi possível em virtude da força da nossa
região. Um potencial em todos os segmentos de desenvolvimento, principalmente no turístico, que colocou os Campos Gerais como um dos lugares
incríveis para visitar e conhecer em nosso país.

Entre formações rochosas com milhares de anos, pinturas rupestres, um dos
maiores canyons do mundo, cachoeiras, construções históricas e muito
mais, é impossível não se encantar e reconhecer a força da nossa região.

Para nós, o turismo nos Campos Gerais
é fundamental e ponto final.

ENTIDADES
Aposta na tecnologia

AMCG utiliza redes
sociais para ampliar
a divulgação e atrair
mais visitantes

Cidades se
reúnem com
o Estado e
apresentam
propostas
O presidente da AMCG, Moacyr
Fadel, também deu detalhes
da relação estabelecida entre a
associação e o Governo do Paraná
no processo de fortalecimento do
turismo. “O secretário Márcio Nunes
está bastante entusiasmado, o que
é muito bom para os municípios”,
revela. “Levei algumas ideias em
termos de legislação que podem
ajudar a incentivar o setor e
o empreendedorismo nas cidades
de menor porte, especialmente
durante retomada”, explica o
gestor. “Temos belas paisagens e
atrativos turísticos que podem vir a
ser explorados não só pelo poder
público municipal, mas também
pelos empresários e investidores
como uma alternativa de renda”,
avalia Moacyr Fadel.
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‘Curta mais Campos
Gerais’ é a principal
iniciativa feita pela
associação. Presidente
Moacyr Fadel vê o turismo
como imprescindível para
as cidades

A

Associação dos
Municípios dos Campos
Gerais (AMCG) tem
procurado estratégias
para valorizar o
turismo regional e
estimular o processo de
recuperação do setor.
O presidente da entidade e prefeito de
Castro, Moacyr Fadel (Patriota), destaca a
importância da união entre as prefeituras
durante a retomada e ressalta algumas
iniciativas feitas pela associação visando
o fomento do setor e, consequentemente,
o aquecimento econômico.
Um dos projetos desenvolvidos pela
entidade é o ‘Curta mais Campos Gerais’,
que pretende estimular a divulgação dos
atrativos regionais por meio do Instagram.
A proposta utiliza as fotos publicadas
por turistas para promover as belezas
naturais, gastronomia, cultura e outros
segmentos relevantes. Para ter o registro
publicado pela AMCG, os visitantes devem
marcar o perfil oficial da iniciativa na rede
social (@CurtaMaisCamposGerais).
“Estamos em um momento de crise
com a pandemia. Nesses momentos,

precisamos criar alternativas”, explica
Fadel. “Este é um projeto que busca fazer
com que as pessoas viajem pela região e
conheçam tudo que é ofertado em termos
de opções turísticas. Os Campos Gerais
tem uma riqueza muito grande”, avalia. O
presidente da AMCG também falou sobre
a importância da proposta para fazer com
que todos se sintam mais seguros quanto
às medidas de segurança adotadas.
Após a consolidação do ‘Curta
mais Campos Gerais’ e do controle
da pandemia, a associação pretende
se reunir com todos os gestores
municipais de turismo para estabelecer
um calendário mais amplo de divulgação
em cada cidade. “Essa é uma estratégia
que já foi realizada pela AMCG
antigamente. Na época, fazíamos visitas
aos municípios para divulgar a cultura
regional. É um planejamento muito
parecido”, relembra Fadel. “Queremos ir
até os pontos turísticos e estimular a
visitação”, destaca.
Segundo o presidente, a entidade
já elabora iniciativas voltadas para a
promoção dos atrativos regionais junto a
algumas empresas. “No momento, estamos
aguardando respostas para que exista
um patrocínio. Desta forma, poderemos ir
até as cidades que compõem a AMCG e
garantir uma maior visibilidade ao cenário
turístico, também reforçando os projetos
feitos por cada administração”, explica
o gestor. “Também é uma maneira de
aprimorar a troca de experiências entre
as prefeituras e, desta forma, fomentar
o setor da melhor maneira possível”, diz.
Recentemente, a entidade esteve reunida
com o secretário estadual de turismo,
Márcio Nunes, para tentar planejar um
plano diferenciado para as cidades com
menos de 100 mil habitantes.

ENTIDADES

Convention & Visitors Bureau

Diálogo, atenção e
ajuda aos projetos
fortalecem parcerias
Ponta Grossa Campos Gerais
Convention & Visitors Bureau
atua na recuperação do setor
de eventos. Presidente Thaís
Pius reforça diálogos como
estratégia para estimular
atividades

O

Ponta Grossa Campos
Gerais Convention &
Visitors Bureau é
uma das entidades
que atua diretamente
no fomento do
turismo regional
enquanto atividade
socioeconômica. Durante a pandemia,
a associação tem procurado realizar
processos de articulação junto à iniciativa
privada e o poder público para viabilizar
a retomada do setor de maneira segura.
A presidente do Convention, Thaís Pius
detalha algumas iniciativas feitas pela
entidade no turismo de eventos e negócios,
analisando a atual realidade do setor.
“Até hoje, ninguém conseguiu retomar
os serviços na sua totalidade. O segmento
do turismo é um dos mais prejudicados
por tudo isso”, destaca Thaís. A presidente
também relembrou que os hotéis têm
conseguido restabelecer o nível de
atendimento aos poucos, justamente por
conta do aumento gradativo dos turistas
que viajam a negócios. “A pandemia fez
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com que a gente tivesse uma mudança de
comportamento na nossa cidade”, explica
a presidente. “Ponta Grossa sempre teve
um índice de ocupação hoteleira mais alto
de segunda à quinta-feira. Com o avanço
da covid-19, as hospedagens aumentaram
significativamente aos fins de semana”,
ressalta Thaís, ao relembrar a primeira
flexibilização de medidas, realizada no final
de 2020. Ela também reafirma que os
números registrados após a pandemia não
são comparáveis a um cenário normal.
A presidente do Convention acredita que
o turismo de eventos foi o que mais
sofreu nesse período. “Falo isso não apenas
pelos nossos associados, mas pelo segmento
como um todo. Muitas empresas não têm
mais fôlego para suportar as paralisações”,
lamenta. Sobre o processo de recuperação
do setor, a entidade quer estimular uma
visão diferenciada na área de eventos. “Em
fevereiro deste ano, levamos ao Governo do
Estado todos os protocolos de segurança
que estão sendo implementados. Procuramos
fazer esse trabalho de base para possibilitar a
retomada gradativa’, detalha Thaís. Segundo
ela, as negociações foram paralisadas após
o lockdown do mês de março e estão sendo
recuperadas atualmente.
Para a gestora, a evolução dos municípios
de menor porte nas discussões sobre o
turismo é imprescindível para estimular o
setor. “É algo fundamental para a economia
dos Campos Gerais. As cidades dependem
muito da estrutura que a região oferece
como um todo”, ressalta a presidente. “Hoje,
também contamos com associados em outras
cidades, como Tibagi e Carambeí, que são
municípios que já conseguiram se consolidar
através do turismo”, destaca.

‘PG Explorer’
busca atrair
novo público
Com a volta do atendimento
nos parques de Ponta Grossa,
outro serviço está de volta: o
‘PG Explorer’. Desenvolvido pelo
Planalto Select Hotel, Premium
Vila Velha Hotel, Parque Vila
Velha e Buraco do Padre,
associados do Ponta Grossa
Campos Gerais Convention &
Visitors Bureau, com transporte
da HEDR, o projeto inclui
diária, translado e entrada nos
atrativos turísticos. Para Marcelo
Amaral, gerente executivo do
Convention, o ‘PG Explorer’
é a oportunidade ideal para
quem deseja visitar a cidade e
conhecer diversos pontos. “Esse
serviço une tudo o que um
visitante procura, como conforto,
qualidade e facilidade”, explica.
Os visitantes interessados no
serviço podem acessar o site dos
estabelecimentos e verificar as
informações sobre valores, datas
disponíveis e outros.

OBRAS PÚBLICAS E
PRIVADAS, SEMPRE COM
QUALIDADE E AGILIDADE.
EXP E R IÊ NCIA
Com proﬁssionais capacitados e
qualiﬁcados. A expertise adquirida nas
seis décadas de atuação neste ramo, é
um fator que traz mais credibilidade
na contratação de um serviço.

Fundada em 1958, dedica-se à construção
de estradas, atuando em terraplenagem,
mineração, drenagem e pavimentação asfáltica.

AGILIDA DE
Com três unidades equipadas com
britagem completa e usina de asfalto,
produzindo 100% dos materiais
garantindo o atendimento no prazo.

QUA LIDA DE
Dedica especial atenção à qualidade
dos insumos fornecidos, atuando com
rigor nos controles tecnológicos, dos
insumos e serviços prestados.

www.antoniomoro.com.br
+55 42 3229.2255

63 anos

prestando
serviços de
qualidade

ENTIDADES
Diálogo e assessoria

Adetur Campos
Gerais atua em
conjunto com
os municípios
Entidade atua na elaboração
de iniciativas para garantir
o fomento do turismo
regional. Municípios de
menor porte buscam
qualificar produtos para
atrair um maior público

A

Agência de
Desenvolvimento do
Turismo (Adetur) dos
Campos Gerais tem
procurado fortalecer o
diálogo com os municípios
da região para estimular
a retomada do setor. A
presidente da entidade, Wagnilda Minasi,
reforça a importância da elaboração de ações
conjuntas nesse processo e destacou algumas
estratégias importantes para viabilizar a
recuperação do turismo em nível regional.
“Neste ano, temos atuado diretamente
na preparação das cidades para a entrada
no mapa turístico”, explica Minasi. “Esse é
um trabalho realizado junto aos gestores
responsáveis pelas pastas de turismo em
toda a região. Em paralelo, a Adetur também
está desenvolvendo grupos de trabalho para
levantar a realidade dos nossos municípios e
mapear o perfil turístico dos Campos Gerais”,
reforça a gestora, que também falou sobre
as potencialidades existentes no turismo de
natureza em diversos municípios. Atualmente,
as reuniões com as cidades ocorrem uma vez
ao mês, visando a criação de novos projetos e a
troca de experiências.
De acordo com Wagnilda, a integração entre
poder público, iniciativa privada e terceiro setor
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faz parte dos planos de ação propostos pela
Adetur. “A partir da formação dos conselhos
de turismo nas cidades, é possível viabilizar
a entrada no mapa turístico por meio de
ações que deverão ser aprovadas com a
participação do empresariado local. Isso
fomenta todo o município e deixa de ser algo
pertencente unicamente ao poder público”,
reforça a presidente. Segundo ela, a Adetur
atua como um pano de fundo para que este
diálogo aconteça.
“O turismo é capaz de desenvolver
a economia através do relacionamento
e da qualidade na oferta de produtos”,
ressalta a presidente da Adetur. “Nesse
momento de retomada, onde precisamos
que a economia gire, é preciso que
a sociedade perceba que isso não vai
acontecer somente a partir do Estado”,
reafirma Minasi.
De acordo com a gestora, o trabalho
a partir desse tripé de integração é
fundamental para que o serviço seja
oferecido de maneira segura e qualificada,
estimulando um retorno financeiro ainda
maior. “O setor é responsável por
estimular mais de 80 áreas que são
responsáveis pelo desenvolvimento de
uma cidade. Tenho certeza que o turismo
é uma ferramenta imprescindível para
alavancar a economia neste processo de
recuperação”, destaca Wagnilda.
Entre os municípios dos Campos Gerais que
pretendem apostar cada vez mais no setor,
Wagnilda relembra as iniciativas que estão
sendo adotadas em Porto Amazonas, Palmeira,
Castro, Carambeí, Tibagi e Jaguariaíva. “O
grande ganho que a Adetur oferece para essas
cidades é a articulação daquilo que pode ser
feito com qualidade na oferta turística para o
público final”, diz. “Todas as cidades exercem
um potencial turístico maravilhoso, não só
pelas belas paisagens, mas também pelos
produtos que podem ser oferecidos”, avalia
Wagnilda.

Qualificação
surge como
alternativa
A presidente da Adetur também
avaliou o cenário da pandemia no
setor turístico em âmbito regional.
“Nós não sabemos quanto tempo
essa crise ainda vai durar. Não
existe uma receita pronta para
recuperar tudo que foi perdido”,
explica. “Hoje, existem inúmeras
instituições e secretarias que estão
oferecendo qualificação profissional
para empresas e pessoas que
dependem do turismo como principal
fonte de renda. Este é o momento
de se reestruturar, rever alguns
conceitos para oferecer produtos
e experiências ainda melhores
aos turistas”, reforça a presidente
Wagnilda Minasi.

COMPANHIA
PONTAGROSSENSE
DE SERVIÇOS
Empresa vinculada à Prefeitura Municipal de Ponta
Grossa, responsável por elaborar projetos e levar
pavimentação a todos os bairros da cidade!

QUALIDADE
DE VIDA E
MELHORIAS!

Asfalto de qualidade,
comprometimento e trabalho
sério, levando qualidade de vida e
melhorias na mobilidade urbana
da população Ponta-Grossense.

42. 3026-1600

@cpspontagrossa
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Irati
Prudentópolis
Com uma forte influência da cultura
ucraniana, a cidade possui o título de
‘Capital da Oração’ e se destaca pelos
belos templos religiosos. O município
também é conhecido como a ‘Terra das
Cachoeiras Gigantes’.

 Distância da capital: 200,8 km
Principais atrativos
Salto São Francisco



Santuário Nossa Senhora das Graças

Igreja São Josafat

Monumento Natural São João

Museu do Milênios

Pérola da região sul do Brasil,
Irati possui grandes riquezas
culturais e históricas, além de
paisagens naturais únicas. O
município é capaz de reunir
espiritualidade e atividades de
lazer. A população é formada por
diferentes etnias, especialmente
poloneses e ucranianos.
 Distância da capital: 150,3 km
Principais atrativos:
Monumento de Nossa Senhora das

Graças


Parque aquático

Cachoeira do Pinho de Baixo

Cachoeira do Itapará

Museu Casa Dei Nonni

Imbituva
Município é reconhecido pela ampla
produção no setor têxtil. A Feira
de Malhas de Imbituva, reúne
centenas de pessoas anualmente. O
turismo de aventura também está
em evidência com a realização de
eventos automobilísticos. A cidade
também reúne opções ligadas à
espiritualidade e ao lazer.
 Distância da capital: 174,3 km
Principais atrativos:
Santuário de Santo Antônio



Feira de Malha de Imbituva

Parque Ambiental

Encontro Off Road

Cachoeira dos Paulistas
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Fernandes
Pinheiro
Clima de interior é o principal fator
que atrai turistas para a cidade.
Com uma forte vocação agrícola,
o município é uma das principais
opções voltadas ao turismo rural.
Entre os atrativos de natureza está a
Floresta Nacional de Irati.

 Distância da capital: 149,8 km
Principais atrativos:

Floresta Nacional de Irati

Parque da Prainha

Praça Dr. Manuel Pedro Correia Lima

Estação Ferroviária

Hotel e restaurante Anila

GUIA

Telêmaco Borba
Reconhecida como ‘Capital do Papel’ pela
forte industrialização, a cidade também exerce
uma influência relevante no turismo de lazer.
Espaços públicos garantem um cenário ideal
para quem busca tranquilidade e opções
culturais. Trilha ecológica favorece atrativos.

 Distância da capital: 241 km
Principais atrativos:

Bonde Aéreo municipal

Bosque de Harmonia

Igreja de Nossa Senhora de Fátima

Praça da Família

Casa do Artesão

Teixeira
Soares
Com um vasto catálogo de opções, o
município tem o turismo de eventos
como ponto forte. A Expo Texas,
por exemplo, reúne cerca de 60 mil
pessoas. Aqueles que se identificam
com a espiritualidade devem ir até a
Igreja Imaculada Conceição.

 Distância da capital: 161 km
Principais atrativos:
Estação Central



Recanto Ecológico Celso Colosel

Expo Texas

Igreja Imaculada Conceição

Pesque e Pague São José
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ATRATIVOS

Ponta Grossa

Polo regional
garante amplo
contato com a
natureza
Localização privilegiada atrai público
de todo o país. Com uma estrutura
qualificada, o município é uma das
referências no ecoturismo. Parques
reúnem atividades de lazer
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mportante centro político e econômico do Estado, Ponta
Grossa é dotada de posição geográfica privilegiada por
conta das várias possibilidades de acesso a todas as
regiões do estado. A cidade tem uma série de atrativos
naturais e concilia seu crescimento ao respeito pelo meio
ambiente.
O principal destaque no turismo é o Parque Estadual de
Vila Velha, que atualmente é administrado pela empresa
Soul Parques. Criado em 1953, o atrativo tem uma área superior
a 3 mil hectares. As principais atrações são os Arenitos, que
consistem em formações rochosas de formas variadas, sendo
“A Taça” o monumento natural mais conhecido. Outras opções
exuberantes disponíveis no Parque são as Furnas e a Lagoa
Dourada, que tem este nome devido à coloração que apresenta
quando reflete a luz do sol.
Ainda no âmbito natural, o Buraco do Padre é outro ponto
turístico que proporciona uma experiência única. O local é uma
espécie de anfiteatro subterrâneo com uma cascata de 30 metros
de altura, formada pelo Rio Quebra Perna. Para chegar até
lá, é necessário percorrer uma trilha de 1 quilômetro. Devido
à acessibilidade, cadeirantes e pessoas com dificuldade de
locomoção podem percorrer a trilha principal.
A represa de Alagados também estabelece o contato direto com
o meio ambiente. Localizado a 20 km da cidade, o lago artificial
formado a partir do Rio Pitangui é o maior responsável pelo
abastecimento de água na cidade. O local disponibiliza atividades
ligadas à natureza, como o remo, Windsurf, pesca, natação entre
outras. A cidade de Ponta Grossa também abriga diversas quedas
d’Água, como o Canyon e a cachoeira do São Jorge, que oferecem
condições ideais para o rappel.
Com raízes ligadas ao tropeirismo, o município tem marcas
históricas na arquitetura, caminhos das estradas de ferro e marcos
referenciais de uma região acostumada a acolher migrantes e
imigrantes. Todas essas características formam uma cultura plural
que pode ser observada nas festas típicas, culinária e outras
manifestações. Depois da construção da Estrada de Ferro, a cidade
virou um grande centro comercial, cultural e social.

Você pode chegar mais longe
com o carro do futuro!
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SAIA NA FRENTE COM A CIPAUTO
a concessionária que abriu novos caminhos.

Av. Souza Naves, 2000
Chapada, Ponta Grossa/PR

Consulte condições na Cipauto: Chevrolet Bolt com 8 anos de garantia na bateria ou 160.000 km, o que ocorrer primeiro. *Saiba mais em: www.cipautochevrolet.com.br
Fonte: DETRAN-PR para veículos com emplacamento em Ponta Grossa de janeiro à dezembro dos anos de 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 e 2020 para
automóveis e comerciais leves.

ATRATIVOS

Festas mostram
diversidade da
cultura local
Um exemplo da rica cultura existente
em Ponta Grossa é a MunchenFest, o
principal evento gastronômico e cultural da
cidade. Esta é a única festa com apoio do
Consulado da Alemanha no Sul do Brasil.
Promovida há quase 30 anos, a festividade
anual proporciona aos visitantes o encontro
perfeito com a culinária e com os costumes
alemães no país. Além disso, a cidade
é reconhecida pela realização do Festival
Nacional de Teatro Amador (Fenata).
Realizado desde 1973, o evento é um dos
festivais mais antigos do País. Com mais
de 1500 grupos participantes em toda a
sua história, o Fenata atende as categorias
adultas e infantis, envolvendo toda a cidade
e região dos Campos Gerais.

Como chegar
e onde ficar
Dotada de grande entroncamento
rodoferroviário, Ponta Grossa é a principal
cidade dos Campos Gerais e fica perto
da capital Curitiba. O município dispõe
de diversos acessos, sendo os principais
as rodovias BR-376 e BR-373, PR-151
e Transbrasiliana. O Aeroporto Sant’Ana
opera voos comerciais e fica localizado no
Bairro Cará -Cará. A cidade conta com uma
grande rede hoteleira e a maioria dos
empreendimentos está situada em locais de
fácil acesso ou perto da região central.

Opções na área
gastronômica
Ponta Grossa tem um setor gastronômico
variado, com bares e restaurantes de
cozinhas diversas, grandes franquias e
estabelecimentos que oferecem excelentes
refeições. O prato oficial da cidade é
“Alcatra na Pedra”. O município também
desponta como um dos grandes polos de
produção de cerveja artesanal do Sul do
País.
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Summary in English:
Located in the 2nd Plateau of Paraná, Ponta Grossa has a privileged
geographic position due to the several access possibilities to all
regions in the state. The main highlight in tourism is the Vila Velha
State Park, whose main attractions are the Arenitos, which consist of
rocky formations in various shapes. Other exuberant sites available in
the park are the Furnas and Lagoa Dourada. Still in the natural realm,
the Buraco do Padre is another tourist site that provides a unique
experience. The place is natured sculpted underground amphitheater
with a 30-meter high waterfall.
An example of the rich culture in Ponta Grossa is the MunchenFest,
the main gastronomic and cultural event in the city. This is the only
festival supported by the German Consulate in the South of Brazil.
Promoted for almost 30 years, the annual festivity provides visitors
with the perfect encounter with German cuisine and customs in the
country. In addition, the city is recognized for holding the National
Amateur Theater Festival (Fenata). Held since 1973, the event is one
of the oldest festivals in Brazil. With more than 1500 participating
groups throughout its history, Fenata attends the adult and children’s
categories, involving the entire city and region.

TURISMO EM TIBAGI

DESTINO DE
EXPERIÊNCIAS
INCRÍVEIS
/turismotibagi

@turismo_tibagi

/turismotibagi

ATRATIVOS

Tibagi

Cidade do ‘diamante’
é reconhecida pelo
turismo de aventura
Corredeiras trazem ótimas condições para a prática do
rafting. Roteiro também oferece trilhas para caminhada,
cachoeiras e o sexto maior cânion em extensão do mundo
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ibagi é localizada no
interior dos Campos
Gerais, tem 20.436
habitantes, conforme
estimativa do IBGE de
2018. São mais de 3.000
km² de matas nativas,
belezas naturais e muita
emoção. O garimpo deu o título de Cidade
do Diamante, devido à grande riqueza
vinda das águas do Rio Tibagi. A cidade faz
parte da Rota dos Tropeiros, juntamente
com outros 15 municípios. Por ali, eram
transportadas mercadorias nas mulas e
burros, originando a gastronomia típica
que é a paçoca de carne.
Atualmente, as principais bases da
economia da cidade são a agricultura
e o turismo, grandes geradores de
renda e emprego para a maioria da
população. O município ainda ostenta
o título de maior produtor de trigo do
Brasil. Os principais destaques turísticos
dessa cidade encantadora são: o Parque
Estadual do Guartelá, sexto maior Cânion
em extensão do mundo e único com
vegetação nativa, os saltos Santa Rosa e
Puxa Nervos e o Carnaval, época do ano
em que a cidade fica lotada.
O rafting nas corredeiras do Rio Tibagi
é destaque para quem gosta de emoção
e adrenalina. O município ainda conta
com trilhas e cachoeiras. Além disso, o
turismo rural também é um ponto forte
da cidade, que possui várias fazendas que
oferecem café colonial e comida da Rota
dos Tropeiros. Pousadas rurais também
são opções para quem quer fugir da
correria do dia a dia e aproveitar o melhor
contato direto com a natureza.
Lago, parque infantil, trilhas para
caminhada e a Casa do Colono
formam o Parque Risseti. No local,
são preservados os costumes de
imigrantes europeus e atividades dos
tropeiros, que influenciaram diretamente
na gastronomia de Tibagi. A paçoca
de carne desfiada é o principal prato
típico da cidade. Essa refeição servia
os tropeiros que levavam a alimentação
em seu trajeto. O tradicional bolinho de
polvilho, popularmente conhecido como
Bolinho “Dianssim” é bastante consumido
em Tibagi e possui um toque salgado e
crocante.

ATRATIVOS

Museus, igrejas e
praças encantam
os visitantes
No coração de Tibagi, o Centro Histórico
conta com diversos atrativos, incluindo
igrejas, praças, mirantes e diversos prédios
antigos que fazem parte da história do
município. Tudo é próximo e de fácil acesso.
O Museu Histórico Desembargador Mercer
Junior, conhecido como Museu do Garimpo,
é um prédio histórico que retrata o ciclo
do diamante e a história de Tibagi. É um
dos mais completos acervos do Paraná. Por
enquanto, está fechado para reforma.
O município fica a 198 km de Curitiba, e
tem acessos pela BR-376, PR-340, BR-153
ou Rodovia Transbrasiliana. Tibagi diversas
opções de hospedagem, podendo ser rural,
urbana ou camping, de categoria simples ou
luxuosa, para todos os gostos e bolsos.

Summary in English:
The main tourist attractions in Tibagi are the Guartelá
State Park, the sixth largest canyon in the world and
the only one with native vegetation, the Santa Rosa and
Puxa Nervos waterfalls, and Carnival, the time of year
when the town is crowded. Rafting down the rapids of the
Tibagi River is a highlight for those who like excitement
and adrenaline. The town also has trails and waterfalls.
Furthermore, rural tourism is also a strong point of the
municipality, which has several farms that offer colonial
coffee and food from the Tropeiros Route. Rural inns are
also options for those who want to escape from the hustle
and bustle of everyday life.
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ATRATIVOS

Jaguariaíva

Parques estimulam visitação
com lagos e esportes radicais
Piscinas naturais se unem às
quedas d’água e paredões
rochosos para trazer uma
experiência completa. Meta
do município é potencializar
ao máximo o turismo
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aguariaíva é um lugar cheio de belezas naturais e com várias opções para quem
gosta de aventura e ecoturismo. Próxima à divisa do estado com São Paulo, está
localizada a 240 km da capital paranaense e é um dos municípios mais antigos
do Paraná. O nome da cidade é de origem indígena, que significa “Rio da Onça
Brava”, fazendo uma alusão ao abrigo dos tropeiros que seguiam de Viamão
(RS) até São Paulo. A população, segundo o último Censo do IBGE, é de 32.606
habitantes. É considerado um dos mais importantes municípios dos Campos
Gerais.
O município possui uma série de atrativos qualificados para receber turistas de todo
o país. Entre eles, estão: O Parque Municipal do Cerrado, destinado às atividades de
ecoturismo, educação ambiental e pesquisa; o Parque Estadual do Vale do Codó que
possui paredões de 20 a 60 metros de altura e diversas espécies de animais; e o Parque
Estadual Lago azul, que há três cachoeiras e piscinas naturais de água fria e cristalina.
Com foco na prática de esportes radicais, como o rafting e a canoagem, o Cânion do Rio
Jaguariaíva é uma opção perfeita para os visitantes. O percurso é de aproximadamente 10
km, com paredões que podem chegar a 80 metros. Às margens do rio, está localizado o
Parque Ambiental Dr. Ruy Cunha, que possui uma grande importância histórica por estar
ligado ao tropeirismo. Ainda como opção para o ecoturismo, na parte de cima da cachoeira
da Lagoa Azul há uma trilha aquática em meio a um cânion com três quedas d’água no
caminho. No final do caminho há uma cachoeira com o nome de Véu da Noiva.

ATRATIVOS
Jaguariaíva também é reconhecida em
todo o estado do Paraná pelas suas
festividades que potencializam a prática
do turismo religioso. A festa do Senhor
Bom Jesus da Pedra Fria e Divino Espírito
Santo ocorre entre os dias 28 de julho a
6 de agosto. No último dia é organizado
um grande evento em homenagem ao
padroeiro do município. Após a Santa
Missa e novena, começam as festividades
com barracas de brinquedos na praça e no
salão Paroquial. A caminhada à Santa do
Paredão também é uma oportunidade que
o turista não pode deixar escapar. Esta
peregrinação ocorre sempre no último
domingo do mês de outubro e percorre
uma distância de quase 24 km. Logo após
a caminhada, acontece a Missa Campal,
ponto alto da romaria.
A atual gestão da prefeitura de
Jaguariaíva possui um planejamento
ambicioso para fomentar o turismo e
consolidar a cidade como destaque no
setor. Com a criação da Secretaria
Municipal de Turismo e Meio Ambiente
(Setma) em Jaguariaíva, a pasta ganhou
autonomia para tornar a atividade
turística rentável e sustentável. “O
turismo é a atividade econômica limpa
e mais falada da atualidade. É uma
indústria sem fumaça e Jaguariaíva tem
um grande potencial”, destaca a prefeita
Alcione Lemos (DEM).
Entre as ações realizadas pela
secretaria, está a reestruturação
do Parque Municipal do Lago
Azul, estabelecendo visitação ordenada,
evitando a “sobrecarga turística” e
inibindo práticas como descarte de
lixo, estacionamento muito próximo a
áreas de preservação, fogueiras ou
churrasqueiras, som alto, entre outros.
“O turismo precisa ser regulamentado
o quanto antes, para que o município
não seja somente expectador, mas
coparticipante na gestão do turismo,
estimulando, consequentemente, a
geração de renda, a manutenção dos
espaços e a participação da comunidade
local nesta atividade econômica”, explica
a prefeita Alcione.
Uma das principais apostas da
prefeitura para estimular a chegada de
visitantes é o Parque Estadual Vale do
Codó, que recebeu a visita do Secretário
do Desenvolvimento Sustentável e do
Turismo do Estado do Paraná, Márcio
Nunes, em maio deste ano. Na ocasião,
o responsável pela pasta reforçou a
intenção do governo de transformar o
Parque Estadual Vale do Codó em um
importante atrativo turístico do Paraná.
“Com a parceria existente com a gestão
municipal, podemos transformar este
espaço, que possui uma beleza natural
extraordinária, em um grande ponto
turístico”, afirmou Nunes.
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Summary in English:
Jaguariaíva is a place full of natural beauty and with many options
for those who enjoy adventure and ecotourism. Close to the border
of the state with São Paulo, it is located 240 km from the capital of
Paraná. The municipality has a series of attractions qualified to receive
tourists from all over the country. Among them, there is the Municipal
Park of Cerrado, for ecotourism activities, environmental education,
and research, and Vale do Codó State Park, which has cliffs from 20 to
60 meters high and several animal species. For the practice of sports
such as rafting and canoeing, the Jaguariaíva River Canyon is a perfect
option for visitors.

ATRATIVOS
Prudentópolis

Cachoeiras
gigantes são
destaque em
roteiro amplo
Salto do São João abriga a maior
queda d’Água do Brasil, com mais
de 190 metros de altura. Cidade
também recebe o título de ‘Capital da
Oração’ pelo vasto leque de igrejas

A

cidade de Prudentópolis é um dos
cartões-postais turísticos da região.
Reconhecido nacionalmente como a
‘Terra das Cachoeiras Gigantes’, o
município oferece uma extensa lista de
belezas naturais. Entre as mais de cem
quedas d’água existentes em todo o seu
território, o principal destaque é o Salto
do São João. Esta cachoeira é considerada a maior do Brasil,
com 196 metros de altura. A cidade é cortada pela BR-277 e
BR-373. A distância de Curitiba até Prudentópolis é de 207
km, de Foz do Iguaçu são 450 km. Mesmo não sendo uma
metrópole, a cidade tem hotéis e pousadas prontas para
hospedar os turistas.
A secretária de turismo de Prudentópolis, Cristiane
Boiko, ressaltou a força do turismo na cidade e detalhou
o planejamento da pasta para fortalecer o setor durante a
retomada. “Nós sabemos que o turismo foi um dos setores
mais prejudicados pela pandemia, mas o município tem
colhido os frutos de tudo que foi feito em 2020”, explica a
responsável pela pasta.
“Desde o início da crise, procuramos tornar a cidade cada
vez mais segura para os visitantes. Realizamos uma série
de diálogos com os empresários para que os atendimentos
fossem realizados em pequenos grupos”, reforça Cristiane.
De acordo com a secretária, Prudentópolis conseguiu
manter um fluxo razoável de turistas nos momentos em
que os parques estavam abertos. “Em comparação com
outros locais, tivemos bons números neste período. A
realização de passeios agendados, a capacitação dos guias
e o monitoramento da quantidade de turistas que chegam
na cidade foram algumas das iniciativas implementadas”,
relata.
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Summary in English:
The town of Prudentópolis is one of the tourist postcards
of the region. Nationally recognized as the ‘Land of Giant
Waterfalls’, the town offers an extensive list of natural
beauties. Among the more than one hundred waterfalls
that exist throughout its territory, the main highlight is the
Salto do São João. This waterfall is considered the highest
in Brazil, with a height of 196 meters. Besides the natural
attractions, Prudentópolis also bears the title of the prayer
capital of Paraná. The town has dozens of churches with
unique architecture, which further enhance the range of
options for visitation.

ATRATIVOS

Além dos atrativos naturais, Prudentópolis
também carrega o título de ‘Capital da
Oração’ do Paraná. O município possui dezenas
de igrejas com uma arquitetura única, que
potencializam ainda mais o leque de opções
para visitação. Neste quesito, destacam-se o
Santuário Nossa Senhora das Graças e a Igreja
de São Josafat. “O turismo religioso e cultural é
um elo muito forte. A administração procurou
realizar, ainda no ano passado, uma série
de ações para estimular esses segmentos”,
comenta Cristiane. A pasta também trabalha
no monitoramento do turismo rural e do
geoturismo, que também registraram um
aumento de procura.
No mês de janeiro, por exemplo, a
prefeitura ofertou cursos preparatórios para
os proprietários de terras no interior. A
iniciativa foi efetivada com o objetivo de
definir estratégias para atrair novos turistas
e estimular a geração de renda. Outra frente
de trabalho da secretaria de turismo neste
início de ano diz respeito ao fortalecimento do
cicloturismo. “Nós não paramos em nenhum
momento. Temos dialogado inclusive com
outros setores do poder público, como as áreas
de esporte e da cultura, sempre buscando o
aprimoramento do turismo em Prudentópolis”,
detalha Cristiane.

Imigração cria
culinária com
sabores variados
A influência da imigração ucraniana é
destaque na culinária local. A cracóvia,
produto típico da cidade, é um embutido
de carne de porco nobre e defumada,
que lembra muito uma linguiça, conhecida
nacionalmente. Além da cracóvia, há
também o brosch, uma tradicional sopa de
repolho e beterraba; o varéneke, um pastel
cozido com recheios diversos; o holubtsi,
charuto de repolho recheado com trigo
mourisco, quirerinha ou arroz; e o kutiá, um
prato doce à base de sementes de trigo
cozido com especiarias, acompanhado de
cerveja caseira, com fermentação à base de
lúpulo.
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ATRATIVOS
Arapoti

Município faz parte
da Rota dos Tropeiros
e preserva história
Turismo local se destaca
pela diversidade trazida por
povos estrangeiros. Trilhas
na área rural são opções
para imergir na cultura da
cidade em meio às belas
paisagens

Summary in English:
Located between Campos Gerais and
Norte Pioneiro, Arapoti is a town full
of attractions. The town of 30 thousand
inhabitants, which was born as a stopping
point for troopers, has grown, developed,
and today is a tourist destination
recognized all over Paraná. The rich nature
in fauna and flora attracts visitors with
incredible landscapes. From the Cerrado
canyon to the waterfalls, the town is
a great destination for adventure lovers.
The region is also very popular for
ecotourism, especially the Rosário and
Tropeiros routes. In the cultural aspect, the
Dutch immigration heritage reveals itself as
a special attribute to the visitors.
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L

ocalizada entre os Campos
Gerais e o Norte Pioneiro,
Arapoti é um município repleto
de atrativos. A cidade de 30
mil habitantes, que nasceu
como um ponto de parada
para os tropeiros, cresceu,
se desenvolveu e hoje é um
destino turístico reconhecido em todo o
Paraná.
A natureza rica em fauna e flora atrai
visitantes com incríveis paisagens. Do Cânion
do Cerrado às cachoeiras, o município se
revela um ótimo destino para os amantes da
aventura. A região também é muito procurada

para ecoturismo, com destaque para as rotas
do Rosário e dos Tropeiros. No aspecto
cultural, a herança da imigração holandesa se
revela um atributo à parte para os visitantes.
Os detalhes presentes na arquitetura, nos
costumes e na história daquele povo europeu
chamam a atenção dos turistas.
Quem visita Arapoti precisa conhecer as
três trilhas mais famosas do município. A
Trilha da Colonização passa por museus,
igrejas e pontos de gastronomia; a Trilha do
Monge João Maria inclui igrejas históricas,
pontos sagrados em meio à natureza e almoço
rural; já a Trilha do Mel percorre os caminhos
da produção na cidade.
O prato típico do município é o lombo
de festa. Genuinamente arapotiense, a receita
leva produtos característicos da economia
local, como lombo suíno e proteína de soja, e
é muito consumida nas festas de fim de ano.
Restaurantes, pizzarias e bares servem todos
os dias opções gastronômicas variadas.
Com uma economia próspera, o município
é referência nos setores leiteiro, papeleiro e
agrícola, se destacando também no turismo
de negócios. Fatores como o título de Terra
da Água, do Mel e do Leite somado a um
calendário de eventos agitado e um clima ideal,
só reforçam os motivos para desembarcar na
cidade.
O conjunto arquitetônico da Fazenda Boa
Vista guarda ruínas de mais de 150 anos,
época em que foi sede de uma das maiores e
mais famosas fazendas de escravos da região.
Além de resquícios da casa-grande e da igreja,
o local abriga um dos poucos cemitérios de
escravos remanescentes do Estado é uma
referência para a comunidade quilombola de
Arapoti.

ARAPOTI
CIDADE
DOS CAMPOS
FLORIDOS

>> AVENTURA
Do Cânion do Cerrado às cachoeiras, Arapoti
é um ótimo destino para os amantes do
turismo de aventura.

>> ECOTURISMO

Agraciada com muitas belezas naturais, a região
também é muito procurada para ecoturismo e
turismo rural, com destaque para a Rota do
Rosário, Rota das Águas e Rota da Imigração.

>> NEGÓCIOS

Uma bacia leiteira de alta genética, a criação
eficiente de suínos, cooperativismo forte,
agricultura de ponta e o pioneirismo da indústria
de papéis atraem visitantes durante o ano inteiro.

UM EXCELENTE
DESTINO TURÍSTICO
E DE NEGÓCIOS

Arapoti, na linguagem
indígena significa “campos
floridos”. Localizado nos
Campos Gerais, divisa com o
Norte Pioneiro do Paraná.
Com produção leiteira
excepcional, mel, criações de
suínos, galináceos e bovinos.
Cidade pioneira da indústria
papeleira com o antigo
projeto Inpacel. De economia
próspera, fatores como o
título de Terra da Água, do Mel
e do Leite, roteiros turísticos
diversificados e o clima ideal,
reforçam as razões para
explorar e conhecer os
caminhos dos Campos
Floridos

www.arapoti.pr.gov.br
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Paraíso das Serras
nos Campos Gerais, a
cidade de Cândido de
Abreu reúne um grande
potencial turístico. Os
esportes radicais são
um grande atrativo,
uma vez que o município possui uma
extensa gama de cachoeiras e morros
que oferecem condições ideais para a
prática de rapel e a realização de
trilhas. As margens do Rio Ivaí, por
exemplo, são utilizadas constantemente
para caminhadas e passeios de moto. As
cachoeiras do Marumbi, de Três Bicos e do
Capinzal são as mais procuradas.
Outro local que atrai a atenção
dos visitantes é o Morro do Paraíso.
Localizado a cerca de dois quilômetros
da cidade, o espaço oferece duas rampas
para a prática de voo livre com asadeltas e parapentes. Além do segmento
de aventura, o território rochoso e
irregular do município também oferece
belas paisagens naturais aos turistas.
Para observá-las, nada melhor do que
visitar o mirante do morro do Cristo. O
local passou por uma revitalização nos
últimos anos e já se tornou o cartão
postal de Cândido de Abreu, com uma
área exclusiva para atividades de lazer e
gastronomia.
A Colônia Tereza Cristina, situada
há cerca de 20 quilômetros da
região central, guarda o berço do
cooperativismo brasileiro e chama a
atenção dos turistas pelo vasto conteúdo
histórico. Neste distrito, foi erguido um
monumento em homenagem ao médico
naturalista francês, Jean Maurice Fraive,
que implementou uma das primeiras
experiências cooperativistas do país em
Cândido de Abreu, no ano de 1847.
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Combinado de benefícios dura 35 minutos por sessão e é
ofertado pelo Centro de Estética Giselle Bortolin. Conﬁra na
reportagem todos os diferenciais do procedimento
O Centro de Estética Giselle Bortolin oferta uma super novidade para Ponta Grossa e região. A Cápsula Sauna de Ozônio
CSO3, equipamento revolucionário, fabricado no Brasil com tecnologia Europeia. O dispositivo traz cinco terapias ao mesmo
tempo: sauna, ozonioterapia, infravermelho, cromoterapia e aromaterapia.
Conﬁra abaixo alguns dos principais diferenciais e benefícios deste procedimento:
> A sauna, que desintoxica o organismo e elimina calorias;
> O jato contínuo de Ozônio durante toda a sessão é absorvido sistemicamente pelos poros, sendo o único com registro de
aplicação tópica, pois é produzido conforme as normas da ABNT.
> A luz infravermelha estimula o ﬂuxo sanguíneo, auxiliando no tratamento das dores crônicas e agudas, musculares e das
articulações.
> A cromoterapia aliada à aromaterapia, terapias originárias de culturas orientais milenares, são tratamentos alternativos e
potentes para combater diversas doenças, dores, problemas emocionais, insônia, depressão, ansiedade, entre outros.
O combinado de benefícios para sua saúde e estética reunidos em sessões de 35 minutos de duração.
Além disso, associados, contribuem para:
Emagrecimento e a perda de calorias | Desintoxicação do organismo | Aceleramento do metabolismo | Alívio das dores
musculares articulares | Alívio dos sintomas de artrite, artrose, dores na coluna, hérnia de disco, ﬁbromialgia, reumatismo
Têm ação anti-inﬂamatória | Aceleração do processo de cicatrização | Eliminação de fungos, vírus e bactérias
Alívio de problemas circulatórios | Ação relaxante, alívio do estresse | Auxiliam no tratamento de câncer, herpes, herpes
zoster, psoríase | Aumentam a imunidade.

CÁPSULA SAUNA
DE OZÔNIO CSO3

ATRATIVOS

Carambeí

Cultura holandesa
potencializa leque
de pontos turísticos
Conhecida em todo o estado pela gastronomia,
a cidade também traz segmentos associados às
antigas colônias europeias. Espaços de lazer são
ideais para trazer familiares e amigos

Summary in English:
Under a strong European tradition, Carambeí is
one of the tourist poles of the region when
it comes to history, culture, and gastronomy.
Founded by Dutch immigrants in 1911, the town
grew and became independent in 1995. During
this process, Carambeí became industrialized,
but did not let go of its roots and made
its identity a strong attraction. The Historical
Park, located at Pioneiros Avenue , is able to
gather several experiences in a single place. The
gastronomic aspect does not escape the foreign
influence, since Carambeí is nationally known for
its delicious pies.
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ob uma forte tradição
europeia, Carambeí é um
dos polos turísticos da
região quando o assunto
é história, cultura e
gastronomia. Fundada por
imigrantes holandeses em
1911, a cidade cresceu e se
tornou independente no ano de 1995, quando
se desmembrou oficialmente do município
de Castro. Durante esse processo, Carambeí
se industrializou e não se desprendeu das
suas raízes e fez da sua identidade um forte
atrativo. Em 2019, por exemplo, a cidade
recebeu cerca de 220 mil turistas.
O Parque Histórico de Carambeí, localizado
na Avenida dos Pioneiros, é capaz de reunir
diversos segmentos e experiências associadas
ao turismo em um único local. Considerado o
maior museu a céu aberto do Brasil, o espaço tem
como principal compromisso a preservação da
memória e da cultura local. Estas manifestações
estão presentes em todos os locais do parque e
reproduzem, em réplicas arquitetônicas, o estilo
de vida dos colonos holandeses que habitaram a
região no século XX, destacando as experiências
que moldaram a construção de Carambeí.
O espaço é dividido em diferentes alas
temáticas. Uma delas é a área dos jardins, que
é tratada também como um importante viés
histórico e atrai o interesse dos visitantes com
uma beleza única. Outro setor que abriga boa
parte da história holandesa é a Casa da Memória.
Para estruturar os cenários foi necessário a
ajuda de muitas pessoas que doaram objetos
que pertenceram aos seus antepassados. A ala
da Vila Histórica é uma das que mais chama
atenção no Parque. Este é um espaço que busca
representar como funcionava a dinâmica de
sociabilidade entre as mais diversas etnias por
volta da década de 1930.
O aspecto gastronômico da cidade também
não foge da influência dos imigrantes. Carambeí
é conhecida nacionalmente pelas deliciosas
tortas com os mais variados sabores. A
culinária artesanal também é um dos destaques,
especialmente na produção de queijo e
defumados. Em termos de natureza, o município
também não fica para trás. Neste segmento,
os atrativos mais visitados são a Cachoeira
do Tamanduá e a Represa de Alagados, que
proporcionam ótimas opções para atividades
com a família e os amigos.

INVISTA AQUI!

FOTOS: DIVULGAÇÃO/FRÍSIA

CARAMBEÍ É DESTAQUE NA PRODUÇÃO
AGROPECUÁRIA ALTAMENTE TECNOLÓGICA, NA
PRESENÇA MARCANTE NO TURISMO
GASTRONÔMICO REGIONAL E NA SUA LOCALIZAÇÃO
PRIVILEGIADA NOS CAMPOS GERAIS. AGORA ABRE
NOVOS CAMINHOS E AVANÇA COM AÇÕES PARA A
RETOMADA E FOMENTO DA INDUSTRIALIZAÇÃO
COM ISENÇÕES FISCAIS COMO INCENTIVO A
INSTALAÇÃO DE NOVAS EMPRESAS E INDÚSTRIAS.

ATRATIVOS

Castro

Cidade histórica tem
charme e atrações
para todos os gostos

Município é um grande
expoente da bacia leiteira
nos dias atuais e, nos tempos
antigos, abrigou viajantes
de diferentes partes do
mundo. Além de polo étnico,
Castro também é forte no
ecoturismo
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onsiderada a ‘Cidade Mãe
do Paraná’, Castro foi o
primeiro município instituído
na Província do Estado, em
1857. Alguns anos depois,
em 1894, tornou-se a
Capital paranaense por três
meses, durante a Revolução
Federalista. Desde então, coleciona títulos,
como o de maior produtor de calcário agrícola
da América Latina e de Capital Nacional do
Leite.
Essas conquistas só foram possíveis graças
ao povo castrense, que tem raízes na imigração
europeia. Na década de 1930, chegaram ao
município os alemães. Duas décadas depois,
vieram os holandeses. Com o passar dos anos,
somaram-se a esses dois povos pioneiros

Summary in English:
Considered the ‘Mother town of Paraná’,
Castro was the first municipality
established in the Province of the State,
in 1857. Some years later, in 1894, it
became the Capital of Paraná for three
months, during the Federalist Revolution.
Since then, it has collected titles such as
the largest producer of agricultural lime
in Latin America and the National Milk
Capital. Besides the riches, the sociocultural aspect also stands out, making
Castro a regional ethnic pole. In another
segment, the Guaratá canyon offers
options for those who like adventure.
This natural heritage is the sixth largest
in the world in length and the only one
with native vegetation.

os imigrantes poloneses, russos, ucranianos,
italianos, árabes e japoneses.
Junto com os índios e os africanos que
já habitavam o território, todos ajudaram
a construir Castro dos tempos atuais,
considerada uma das maiores produtoras
agropecuárias do Paraná e uma das principais
bacias leiteiras do país em produtividade
e qualidade genética. Além disso, a cidade
destaca-se na fabricação de móveis e
alimentos.
Ao lado de toda essa riqueza material,
sobressai-se o patrimônio sociocultural,
resultante da convivência harmônica entre as
diversas etnias que transformaram Castro em
um polo étnico na Região dos Campos Gerais.
Marcada pelo tropeirismo e pela imigração
europeia, especialmente holandesa, a cidade
é rica em história e cultura. Os museus do
Tropeiro e do Imigrante, o Complexo Histórico
Cultural Judith Carneiro de Mello, a Casa da
Praça e o Centro Cultural da Castrolanda são
excelentes opções para quem quer conhecer
mais do passado local.
Pelo perímetro urbano de Castro, passa o
Rio Iapó, de águas lentas cheias de beleza
e de história, pois está ligado à passagem
dos tropeiros. Alguns quilômetros abaixo dele,
encontra-se o Cânion Guaratá, que é o sexto
maior do mundo em extensão e o único
com vegetação nativa. Na escarpa direita
da formação rochosa, dá pra praticar vários
esportes de aventura. O município tem ainda
um parque lacustre e uma praia de água doce
que são ótimos cenários para descanso e
diversão.

Conheça



e se surpreenda!

  
       
     
    
      
   
    
      
    
  
   
     
    
  



 

Tudo isso é um
convite irresistível
para conhecer Castro.


ATRATIVOS
Curiúva

Artesanato e eventos
religiosos estão entre
as principais opções
Celebrações religiosas e
produção artística guiam o
desenvolvimento do setor.
Comunidades hospitaleiras
situadas no interior têm
costumes que atraem e
chamam a atenção do público

O

município de Curiúva
é um excelente ponto
de encontro para os
turistas que buscam, no
setor de eventos, uma
oportunidade de lazer. A
festa do Divino Espírito
Santo é um dos feriados
mais importantes da cidade. Este evento reúne
centenas de fiéis católicos de toda a região
e, geralmente, é realizado entre os meses
de maio ou junho. Outra celebração relevante

em Curiúva é a festa da padroeira do distrito
de Alecrim, que é realizada anualmente, no
interior do município.
O dia 26 de outubro é, de fato, uma das
datas mais relevantes para os moradores
locais, uma vez que o feriado marca o
aniversário de emancipação de Curiúva,
ocorrida em 1947. Nesta data é realizado
um desfile cívico na cidade, que mobiliza
escolas e entidades, além de reunir boa parte
da população na região central. Um aspecto
cultural inerente à origem do município é a
Dança de São Gonçalo, que pertence a uma
comunidade quilombola localizada no bairro
Guajuvira. No dia de louvor a São Gonçalo,
muitos espectadores vão até Curiúva para
acompanhar as apresentações.
O artesanato também é um dos pontos
fortes do município. Ao caminhar pela cidade,
é possível encontrar uma extensa gama
produtiva deste segmento artístico, com
obras realizadas a partir de matérias primas
regionais. Normalmente, essas peças são
vendidas em feiras, exposições ou lojas de
artesanato. No ramo de gastronomia, Porco na
Lata se consolida como prato típico. A cidade
está localizada a 170 km de Ponta Grossa e a
424 km de Curitiba. O acesso a Curiúva pode ser
feito por meio da PR-090 ou da PR-160.

Summary in English:
The town of Curiúva is an excellent
meeting point for tourists who seek, in the
events sector, an opportunity for leisure.
The Divino Espirito Santo Festival is one of
the most important holidays in the town.
This event gathers hundreds of Catholic
people from all over the region and is
usually held between the months of May
or June. Another relevant date in Curiúva
is the feast of the patron saint of the
Alecrim district, which is held annually,
in the countryside of the municipality .
Handicraft is also one of the strong points
of the town. An extensive productive
range of this segment can be noticed in a
simple walk through its streets.
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CONSTRUINDO
OS MELHORES
CAMINHOS
PARA O
FUTURO!

Primeira Usina de Asfalto Gravimétrica Marini foi instalada em Imbaú, importada da Itália o modelo bast 1500
foi adquirido pela empresária Dayane Sovinski, proprietária da Pedreira Imbaú e do Grupo Reis. Segundo a
empresária que já era do ramo de asfalto com usinas de asfalto continuas, esse novo investimento veio para
atender os mais rigorosos padrões de qualidade exigidos pelas concessionárias.

42.99910-1300
42- 32782033
trsreis@bol.com.br
reisusinagemepavimentacao

Ród. do Café Br, 376 - KM 383. Imbaú, PR

ATRATIVOS

Summary in English:

Fernandes Pinheiro

Turismo rural traz
paz e intenso contato
com belezas naturais
Ao conhecer as atividades
do campo, os visitantes
podem desfrutar de várias
opções de lazer. O ramo
da gastronomia da cidade
é capaz de agradar a todos
os gostos. Praças trazem
paz e tranquilidade
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F

ernandes Pinheiro foi batizada
em homenagem a um dos
diretores da estrada de ferro
que passa pelo centro da
cidade: a São Paulo/Rio de
Janeiro. Com apenas 22 anos
de emancipação, o município
do sudeste paranaense tem
5.690 habitantes e vive do agronegócio,
especialmente da produção de leite e cereais,
da apicultura e da criação de gado de corte.
É justamente esse clima de cidade do
interior, com o charme da vida no campo e
um povo alegre e acolhedor, o grande atrativo
do lugar. Com parque, praça e a Floresta
Nacional de Irati, o município convida a viver
e celebrar os pequenos prazeres e alegrias da
vida, como contemplar a natureza e conversar
com os amigos. De vocação agrícola e com
destaque na apicultura, Fernandes Pinheiro
têm inúmeras propriedades rurais, onde é
possível conhecer melhor o trabalho no campo

With only 22 years, Fernandes Pinheiro
is a town with an economy centered on
agribusiness, especially the production of
milk, cereals, and honey. It is precisely this
countryside climate, added to the charm of life
in the country, which is the great attraction of
the place. With its park, square and the Irati
National Forest, the town invites us to live
and celebrate the small pleasures and joys of
life. Fernandes Pinheiro has countless rural
properties, where it is possible to get to know
the work better. With parks and squares, the
town invites visitors to relax and interact in
the midst of a climate of peace and nature.

e provar delícias feitas de mel, leite e cereais.
Com parques e praças, o município convida
os visitantes a relaxar e interagir em meio
a um clima de sossego e natureza. Ao redor
de um belo e extenso lago, o Parque Prainha
recebe a comunidade para atividades físicas e
de lazer. No local, é possível fazer caminhadas,
bater uma bolinha no campo de futebol e suar
a camisa na academia de saúde. O Centro
de Eventos fica reservado para momentos
especiais, como festas e solenidades.
De janeiro a dezembro, Fernandes Pinheiro
recebe os visitantes com uma agenda lotada
de festas e eventos. Dentre os principais
acontecimentos, destacam-se a Carreata de
São Sebastião, em janeiro; o teatro da Paixão
de Cristo, entre março ou abril; a Noite
Encantada, em dezembro, com apresentações
natalinas; e a Agrifruti, festa de valorização e
apoio aos produtores rurais do município que
acontece entre dezembro e janeiro.
Restaurantes, bares e lanchonetes servem
comidas variadas e saborosas a preços
acessíveis. O acesso a Fernandes Pinheiro
se dá pelas rodovias BR-277 e PR-042. O
aeroporto mais próximo é o de Ponta Grossa, a
70,3 km. Até Curitiba, a distância é de 150 km. O
município dispõe de um hotel de acomodação
simples e tarifa econômica.

ATRATIVOS
Imbaú

Atividades naturais
e religiosas colocam
cidade na ‘rota da fé’
Situada em meio a um
entroncamento rodoviário,
Imbaú tem boa parte do
setor atrelado à iniciativa
privada. Forte ligação com
a espiritualidade é um dos
diferenciais de Imbaú

F

undada na década de
1990, a cidade de Imbaú
é uma das mais jovens
dos Campos Gerais. O
município conta com uma
localização estratégica,
com possibilidade de acesso
pela BR-376 e pela PR-239.
Imbaú está situada a apenas 106 km de Ponta
Grossa e possui ótimas oportunidades para
o turismo de lazer. O principal atrativo da
cidade é a Praça Municipal, que contempla
um espaço acolhedor e traz uma ótima
oportunidade para socialização.
A cidade também é uma ótima opção
para quem gosta de pescaria. Entre as
opções neste segmento, cabe destacar o
Recanto Zitamar, localizado na Rodovia
do Papel. Esta localidade também oferece
praça de alimentação e um parque aquático
com piscinas e tobogãs. O Pesque e Pague
Siqueira, situado na região de Areia Preta, é
outra opção para que os visitantes entrem
em contato com a natureza. Este ponto de
visitação se encontra em uma propriedade
privada em um trecho da estrada Jacutinga,
na região de Areia Preta.
Por conta das restrições impostas para
conter o avanço da pandemia, a prefeitura
municipal de Imbaú alerta os visitantes
interessados em conhecer a cidade que
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Summary in English:
Founded in the 1990s, the town of
Imbaú is one of the youngest in Campos
Gerais. The town has a strategic
location, with the possibility of access
via BR-376 and PR-239. Imbaú is
located only 106 km from Ponta Grossa
and has great opportunities for leisure
tourism. The town’s main attraction is
the Municipal Square, which offers a
cozy space. Imbaú is also a great option
for those who enjoy fishing. Among the
options in this sector, Recanto Zitamar
is worth mentioning. Religious tourism
is included in Imbaú’s itinerary with the
São José Festival

é preciso estar atento aos limites de
capacidade e aos horários de funcionamento
destes locais.
O turismo religioso está incluído no
roteiro de Imbaú por meio da Festa de
São José, organizada pela Igreja Matriz do
município. O evento em homenagem ao
padroeiro é realizado no dia 19 de março
e reúne uma grande quantidade de fiéis
de toda a região. A cidade também terá
a instalação de um grande monumento
em homenagem ao padroeiro, que será
instalado em breve.
A Festa do Colono também deverá
ser retomada em breve pela prefeitura,
como forma de reconhecimento ao trabalho
desenvolvido pelos produtores rurais. No
âmbito da gastronomia, os turistas que
chega a Imbaú não podem deixar de
experimentar o Mingau de Milho Verde,
considerado o prato típico da cidade.

Prefeitura
define planos
para o turismo
O monumento em homenagem
ao padroeiro São José deverá ser
um dos cartões-postais de Imbaú. A
estátua adquirida pela comunidade
paroquiana será instalada no km 389
da BR-376 com apoio da prefeitura,
que adquiriu um terreno de dois
alqueires para receber o atrativo.
A prefeita Dayane Sovinski
demonstra empolgação com o projeto.
“É uma iniciativa que ajuda a colocar
Imbaú dentro do mapa do turismo
regional”, ressalta. De acordo com
o planejamento do município, o
novo espaço deverá ser inaugurado
oficialmente no dia 8 de dezembro,
data de aniversário da cidade.
“Além do turismo religioso,
acreditamos que este monumento
pode favorecer o ramo gastronômico”,
explica Dayane, já projetando a
criação de um espaço para receber
lanchonetes e restaurantes nas
proximidades do novo monumento.

implantação do

Oratório de SãoJosé
em Imbaú

PARA HOMENAGEM AO ANO
DO PATRONO DA IGREJA E
NOSSO PADROEIRO.
No primeiro semestre de 2021 foi adquirido
uma área de dois alqueires às margens da
BR-376, no km 389, que receberá a imagem
padroeiro. A prefeitura pretende iniciar, nos
próximos meses, o projeto de instalação da
base estrutural no terreno, além de outras
reformas necessárias. Com a parceria entre as
inciativas pública e a privada, os governos
municipal e estadual deverão elaborar
estratégias para ampliar a segurança e
acesso ao santuário, além de iniciar a
terraplanagem do estacionamento. O
município também está desenvolvendo um
projeto ambiental para reaproveitar a área
verde do terreno. Com isso, Imbaú procura
oferecer aos visitantes um passeio agradável
pelo bosque mesclado do momento de
devoção junto ao padroeiro São José.

PREFEITURA DE

IMBAÚ

ATRATIVOS
Imbituva

Atividades religiosas
são diferenciais na
‘Cidade das Malhas’
Comércio de calçados e
roupas reúne pessoas dos
quatro cantos do Paraná.
Município também oferece
opções para os amantes
da aventura e do setor
automotivo

S

ituada às margens do
histórico ‘Caminho de
Viamão’, Imbituva foi
considerada um dos pontos
de pouso preferido pelos
tropeiros. Distante de
Curitiba, cerca de 180
quilômetros, o município
apresenta clima cheio de encantos. Com
pouco mais de 30 mil habitantes, a
cidade ao Centro-Sul do Paraná tem um
ambiente singular, fruto do povo acolhedor
e hospitaleiro. As principais atividades
econômicas da cidade são a agricultura, a
indústria da madeira e do calçado, e também,
as malharias que renderam a Imbituva o título
de ‘Cidade das Malhas’.
Entre abril e maio, o município é palco de
renomados eventos, como a Feira de Malhas
de Imbituva (Femali) e o Encontro Off Road,
que reúne os amantes de adrenalina. Além
disso, Imbituva é um dos municípios incluídos
na rota da “Transparaná”, evento em que
“jipeiros” percorrem da costa Oeste ao Leste
do Estado, através dos “caminhos históricos”,
antes percorridos por desbravadores e
tropeiros.
Uma boa opção para passar o fim de
semana com a família é o “Parque Ambiental”
de Imbituva. Situado logo na entrada da
cidade, o espaço oferece pistas de caminhada
para aquele treino ou para passear com
seu cãozinho, também churrasqueiras e
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parquinho para crianças. Para se refrescar ou
tirar aquela linda foto que vai render boas
lembranças e muitos ‘likes’, uma boa opção é
a “Cachoeira dos Paulistas”, a 20 quilômetros
do centro da cidade.
Com forte tradição religiosa católica,
Imbituva tem um santuário dedicado a Santo
Antônio, padroeiro do município. Localizado
na comunidade de Ribeira, o local encanta
não apenas pela beleza da igreja e do bosque
que o cerca, mas também pela história
da pequena imagem do santo casamenteiro
encontrada há mais de 100 anos no local.
Há mistérios incompreensíveis para o
entendimento humano e Imbituva é palco
de um desses acontecimentos. Na localidade
de Apiaba, interior do município, uma santa
foi encontrada dentro do tronco de uma
árvore. Os sinais para localização da imagem
foram revelados através de sonhos a um

imbituvense. A imagem exala forte cheiro de
rosas e atrai muitos peregrinos que visitam
a pequena capela construída no distrito da
Apiaba.
Refúgio de devotos fervorosos, a
Paróquia Santo Antônio de Imbituva tem
140 anos. A história da Matriz se confunde
com a do próprio município, revelando-se
um local inesquecível de propagação de fé e
espiritualidade. A atual igreja foi inaugurada
em 1967. O projeto, em estilo neorromano
moderno, foi criado pelo engenheiro Flávio
Younglood, da cidade de Irati, e levou 10 anos
para ser finalizado. Hoje a Igreja Matriz é um
dos principais marcos históricos e turísticos
do município.

Summary in English:
Located on the banks of the historic ‘Caminho
de Viamão’, Imbituva was considered one of
the preferred landing places for the drovers.
Far from Curitiba, about 180 kilometers,
the municipality has a climate full of
enchantments. With a little more than 30
thousand inhabitants, Imbituva has a unique
atmosphere, the result of the welcoming
and hospitable people. Between April and
May, the town hosts renowned events, such
as the Imbituva Knitting Fair (Femali) and
the Off Road Meeting, which brings together
adrenaline lovers. In addition, Imbituva is
one of the towns included in the Transparaná
route, which receives ‘jeep drivers’ from all
over the state.

VE N H A D E S CO B R I R

IMBITUVA
TE RRA QUE R I DA E D E B OA S E NERG I A S

Santuário Santo Antônio se
localiza em Ribeira, distante a
12 km do centro da cidade. O
espaço é amplo e conta com
trilhas em meio às belezas da
mata nativa repleta de
araucárias. É um lindo lugar que
proporciona momentos de fé.
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ATRATIVOS

Summary in English:

Inácio Martins

Paisagem exuberante
impulsiona visitação
em todos os meses
Cidade está localizada a
1,1 mil metros de altura em
relação ao nível do mar e já
teve registros de neve.
Cachoeiras são o principal
motor do turismo local, ao
lado da Festa do Pinhão
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I

nácio Martins está localizada na
região da Serra da Esperança, no
terceiro planalto do Paraná e pode
ser acessada por meio da PR-364.
O município é considerado o mais
alto do estado, com 1.198 metros
em relação ao nível do mar. No
inverno, as geadas são frequentes e
já houve registros de neve. Logo no início da
colonização, a localidade se tornou um distrito
de Guarapuava, conquistando a emancipação
no início da década de 1960. A cidade está
localizada a 200 km de Curitiba e a 136 km de
Ponta Grossa.
A ocupação de Inácio Martins coincidiu com
a chegada de imigrantes europeus no Brasil,
especialmente da Itália, Alemanha e Portugal.
Este contato entre diferentes culturas contribuiu
para a formação da identidade do município,
que também possui uma estreita ligação com as
ferrovias. Com uma natureza exuberante, Inácio
Martins dispõe de várias quedas d’Água como
opção turística. A 48 km da região central, a

Inácio Martins is located in the Serra da
Esperança region, on the third plateau of
Paraná and can be accessed via PR-364
road . The town is considered the highest
in the state, with 1,198 meters above sea
level. In winter, frosts are frequent and
snow has been already recorded. With
an exuberant nature, Inácio Martins has
several waterfalls as a tourist option.
Located 48 km from the central region, the
Zatta Waterfall is considered one of the
most beautiful in the region. The town also
has a strong connection with religiosity. A
good example of this is the Menino Jesus
Church.

Cachoeira Zatta é considerada uma das mais
bonitas da cidade. O atrativo conta com uma
largura de 200 metros e uma altura de 25
metros. Mais próximas da cidade, as cachoeiras
Eucio Nunes e Santini também oferecem uma
ótima experiência de lazer. Ao lado da Rodovia
Aníbal Curi, o visitante também pode encontrar
a Pedreira Fogaça, que traz uma bela paisagem
com lago e vista para a serra
O município também possui uma forte
ligação com a religiosidade. Um bom exemplo
disso é a Igreja Menino Jesus. Construída em
madeira, o templo possui pinturas no teto e
paredes laterais com imagens de São José,
Nossa Senhora, Jesus, e Três Reis Magos. A
igreja tem oito janelas laterais e um sino de
época. Com um estado de conservação regular,
o local está situado no distrito de Gões Artigas.
O principal evento de Inácio Martins é a Festa
do Pinhão, que ocorre anualmente no mês de
junho e atrai moradores de toda a região com
shows, rodeios de integração e uma variada
gama de atividades.

ATRATIVOS
Ipiranga

Rota do Cicloturismo
alavanca projetos
para a natureza
Encontros para a realização
de pedais são comuns
nas áreas de natureza.
Prefeitura tem projetos
para incentivar o segmento
e fortalecer o ramo de
eventos nos próximos anos
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I

nserida no circuito cicloturístico dos
Campos Gerais, Ipiranga já tem
ações planejadas para desenvolver
a atividade nos próximos meses. A
gestão municipal mantém diálogos
constantes com a Agência de
Desenvolvimento do Turismo (Adetur)
dos Campos Gerais para a elaboração
de novos roteiros. Recentemente, a prefeitura
protocolou um pedido junto ao Governo do
Estado para a instalação de uma ciclovia que
ligará a entrada da cidade com a PR-487.
Atualmente, centenas de ciclistas passam por
Ipiranga com interesse especial no turismo
ecológico.
O município também recebe, anualmente,
diversos encontros de jeepeiros e grupos
associados à cavalgada. O ambicioso projeto
que prevê a implementação de uma Arena
Multiuso deverá estimular a prática esportiva,
além de disponibilizar um espaço para
atividades culturais e comércio gastronômico.
O principal prato típico da cidade é o carneiro
no sal fino, que agrada os apaixonados por
um bom churrasco e incrementa ainda mais a

Summary in English:
Inserted in the Campos Gerais cycling
circuit, Ipiranga has planned actions
to develop the activity in the coming
months. The municipal administration
maintains constant dialog with the Tourism
Development Agency (Adetur) of Campos
Gerais to develop new routes. Currently,
hundreds of cyclists ride through Ipiranga
with special interest in ecological tourism.
The town also hosts, every year, several
meetings of hikers and groups associated
with horseback riding. The main typical dish
of Ipiranga is the lamb on fine salt, which
pleases the good barbecue lovers .

cultura interiorana local. Os ‘pesque e pagues’
também já são atrativos consolidados em
Ipiranga, assim como as pistas de motocross
e aeromodelismo, que recebem adeptos de
várias cidades do Paraná.
Outro segmento que possui um grande
potencial para atrair visitantes é o religioso. A
cidade possui uma grande quantidade de igrejas
e capelas, especialmente ligadas ao catolicismo.
Os templos situados nas regiões de Olho d’Água
e Barracas guardam um pedaço importante da
identidade dos moradores de Ipiranga. A Igreja
matriz também é responsável por sediar os
principais eventos associados à espiritualidade.
O projeto do município é ampliar a divulgação
destes pontos e promover reformas estruturais
que viabilizem um acesso facilitado às zonas
mais afastadas do centro.
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Nessa quarentena, as pessoas passaram a experimentar novos hábitos alimentares e novas maneiras de comprar. Além
disso, a população passou a dar ainda mais importância a manejos sustentáveis, produções orgânicas e valorização do
pequeno produtor. Ações como essas fazem muito sen
em Ipiranga. São estruturas produzindo
anjeiros,
carne suína, frangos, entre outros alimentos.
E para con
a atender a população, até ampliando os negócios, os produtores rurais Ipiranguenses têm
ado a
internet como uma importante ferramenta. Sites, redes sociais e aplica os de e-commerce ajudam a manter a renda da
agricultura familiar e permitem a geração de negócios com mais pessoas, além do círculo com o qual operavam antes da
pandemia. É papel de toda a sociedade es
e colaborar com os pequenos produtores. “Ao aumentar a renda
destas famílias, contribuímos para desenvolvimento da agricultura e a permanência das famílias no campo. Isso evita
uma corrida para os grandes centros urbanos o que, muitas vezes, produz o crescimento desenfreado nas periferias nas
cidades”, é por isso que a Prefeitura Municipal de Ipiranga tem feito inves
tos signiﬁcantes para atender cada
produtor rural de nossa cidade
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ATRATIVOS
Summary in English:

Irati

’Pérola’ da região sul
surpreende com alta
variedade cultural
Com origem na imigração
polonesa, holandesa e
ucraniana, a cidade preza
pela preservação histórica.
As densas florestas de
araucária compõem ótimas
paisagens para visitação

A

mescla das diferentes
culturas torna a cidade
de Irati uma das mais
interessantes do Sul do
País. Surpreende por
sua condição privilegiada,
com densas florestas
de araucária, clima
temperado, rios caudalosos, cultura rica e
diversificada e paisagens únicas. Irati está a
cerca de 156 km de Curitiba e a população
local é formada por diferentes etnias,
especialmente poloneses e ucranianos que
buscam manter costumes e tradições de seus
ascendentes, o que torna a cidade bastante
agradável. A população estimada, segundo o
IBGE, é de 60.357 habitantes.
O município teve origem na Vila de
Covalzinho, quando os trilhos da estrada de
ferro São Paulo/Rio Grande do Sul passaram
pelo local. Foi ali instalada a estação
ferroviária que recebeu o nome de Iraty. O
nome Covalzinho foi lentamente esquecido,
ficando a vila conhecida apenas pelo nome
da estação ferroviária. Irati vem do indígena
tupi, e significa Rio de Mel. As terras onde
se localiza pertenciam aos índios. O mel,
daquela época até hoje, tem profunda força
local histórica e cultural, além de significativa
produção.
As principais atrações naturais da cidade
são as cachoeiras do Pinho Baixo e do
Itapará. A primeira fica a 12 km do centro
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da cidade e é uma queda d’Água artificial,
com aproximadamente 16 metros de altura e
área para banho. Ela foi construída pela Copel
para gerar energia à Irati. Na comunidade do
Itapará, a cachoeira é banhada pelo Rio dos
Patos, possui aproximadamente 10 metros
de altura. O Parque Aquático também é
uma ótima opção para os visitantes, já que
também possibilita a prática de atividades
esportivas.
O turismo religioso é marcado pelo
monumento Nossa Senhora das Graças. A
imagem é uma das maiores construídas no
mundo, com 22 metros de altura. As obras
no monumento começaram em 1957, em
comemoração ao aniversário de 50 anos da
cidade. Na capela, em dias festivos e especiais
do calendário católico, são celebradas missas
e novenas. O local possui estacionamento,
capela, loja de souvenir e um mirante com
vista da cidade e do pôr do sol.
A Casa da Cultura é outro espaço relevante
mantido pela prefeitura de Irati. Esta era

The mixture of different cultures makes the
town of Irati one of the most interesting
in the South of the country. Irati surprises
for its privileged condition, with dense
araucaria forests, temperate climate, flowing
rivers, rich and diverse culture, and unique
landscapes. The main natural attractions of
the municipality are the Pinho Baixo and
Itapará waterfalls. The Water Park is also an
option for those who come to visit. Religious
tourism is marked by the Nossa Senhora das
Graças (Our lady of blessings) monument. The
image is 22 meters high, one of the biggest
in the world. One of Irati’s traditional dishes
is the Pierogue, which comes from the Slavic
cuisine.

a antiga residência da família Gomes,
construída em meados de 1919 e doada
ao município em 2004. A Casa da Cultura
promove exposições itinerantes e fixas. Na
parte inferior funciona o Museu Municipal de
Irati com grande acervo de objetos, fotos,
indumentárias e documentos que retratam a
história da cidade.
Um dos pratos tradicionais de Irati vem
da culinária eslava. O Pierogue, que é uma
massa à base de farinha de trigo, água, sal
e ovos, em formato de meia lua, semelhante
a um pastel, com diversos recheios, como
batata com requeijão. Outros elementos
da gastronomia estão associados à cultura
italiana, com destaque para a polenta. Para
chegar a Irati, as rodovias que cruzam a
cidade são a BR-277 e BR-153. O município
dispõe de hotéis e pousadas. Há opções
de hospedagem variadas, desde as mais
simples até as mais aconchegantes.

Foto: P. Wasilewski / Cine Central Filmes

Foto: P. Wasilewski / Cine Central Filmes

IRATI

Turismo Religioso

Pérola do Sul

Com o desenvolvimento de seu povo em
114 anos de sua história, o município se
tornou uma referência no Turismo Religioso.
O Monumento Nossa Senhora das Graças e
as várias igrejas com suas arquiteturas
singulares, são um convite à espiritualidade.

Rota da fé

 Monumento Nossa Senhora das Graças
 Paróquia Nossa Senhora da Luz
 Igreja Assunção de Nossa Senhora
 Romaria Penitencial do Itapará

Localização privilegiada, com densas ﬂorestas de
araucária, clima temperado, rios caudalosos, cultura rica
e diversiﬁcada. Irati está a cerca de 156 km da capital
Curitiba. A população é formada por diferentes etnias,
especialmente poloneses e ucranianos, que buscam
manter costumes e tradições de seus antecedentes.

ATRATIVOS
Ivaí

Cultura europeia é destaque
no trade turístico municipal
Monumento à Pessanka
homenageia o centenário da
Igreja Sagrado Coração de
Jesus. Festividades e pontos
turísticos naturais atraem
milhares de pessoas ao ano

A

cidade de Ivaí possui
uma estreita ligação com
a cultura europeia. No
fim do século XIX,
a localidade começou
a receber diversos
imigrantes poloneses,
alemães e holandeses, que
ajudaram na formação da identidade
municipal. No entanto, a relação com os
costumes ucranianos reflete nos principais
atrativos turísticos da cidade. Um deles é
o monumento à Pessanka, que homenageia
o centenário da Igreja do Sagrado Coração
de Jesus. A peça foi produzida com bronze
fundido e é reconhecida como um patrimônio
da cidade, fazendo referência à arte milenar
desenvolvida através da pintura de ovos.
O templo religioso, de origem ucraniana,

também contribui para o desenvolvimento
do turismo e recebe diversos fiéis ao longo
do ano. Este segmento também inclui a
celebração de Cristo Rei, considerado um
dos padroeiros de Ivaí. Esta festividade é
celebrada no dia 22 de novembro. Além
da forte ligação com a igreja católica, o
município também é reconhecido na região
pela Festa das Associações dos Produtores
Rurais, organizada pela prefeitura. O evento
é realizado entre os meses de maio e abril
e conta com exposições artesanais e ações
ligadas à produção agrícola. Na festa, também
são realizados rodeios e shows, reunindo mais
de 30 mil pessoas.
O turismo de natureza também está
incluído no trade local. Atualmente, o
município conta com uma vasta vegetação
nativa, composta por serras, cachoeiras, e
pequenas cavernas espalhadas pela cidade.
Estes atrativos trazem ótimas opções para
aqueles que apreciam a aventura e o
contato com paisagens exuberantes. Ivaí está
localizada a apenas 93,7 km de Ponta Grossa
e a 210 km de Curitiba. A cidade pode ser
acessada pela PR-487.

Summary in English:
Ivaí has a close connection with the
European culture. At the end of the
XIX century, the town began to receive
several Polish, German, and Dutch
immigrants, who helped in the formation
of the municipal identity. However,
the relationship with the Ukrainian
customs is reflected in the town’s
main sightseeing. One of them is the
Pessanka monument, which honors the
centennial of the Sacred Heart Church.
Nature tourism is also included in the
local trade. Currently, the town has
a vast native vegetation, composed of
mountain ranges, waterfalls, and small
caves.

80

ANUÁRIO CAMINHOS
DOS CAMPOS GERAIS

ATRATIVOS

Summary in English:
With a population of approximately 14,000
inhabitants, Mallet is located in the
southeast of Paraná, 215 kilometers from
Curitiba. The town is rich in Slavic culture,
maintaining the language, customs and
religiosity of its ancestors. Besides the
rural environment, the town has churches,
leisure areas, rivers, waterfalls, mineral
water springs, and environmental reserves.
These spaces offer a scenic beauty formed
by the rugged geography in the midst
of preserved vegetation. Located in the
center of Mallet, the Sacred heart of Jesus
church was built between 1918 and 1931,
and is currently one of the town’s main
attractions.

Mallet

Templos religiosos
ganham destaques
entre as paisagens
Costumes eslavos revelam
marcas da imigração e
potencializam o roteiro
com arte e celebrações.
O terreno acidentado
da cidade garante belas
paisagens
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C

om população de
aproximadamente 14 mil
habitantes, Mallet está
localizada no Sudeste do
Paraná, a 215 quilômetros
de Curitiba, na divisa com
Paulo Frontin, Rio Azul, São
Mateus, União da Vitória e
Cruz Machado. A partir de 1891 chegaram
os imigrantes poloneses e ucranianos, que
deixaram suas marcas em Mallet. A cidade
é rica na cultura eslava, mantendo a
língua, costumes e religiosidade de seus

antepassados.
Além do ambiente rural, o município possui
igrejas, locais de lazer, rios, quedas d’água,
fontes de água mineral e reservas ambientais
que possibilitam desfrutar da beleza cênica
formada pela geografia acidentada em meio
à preservada cobertura vegetal. São cenários
incríveis que renderão boas memórias. Os
acessos ao município são pelas rodovias BR277 e BR-153. O aeroporto mais próximo fica
em Ponta Grossa, a 130 km.
Localizada no Centro de Mallet, a igreja
Sagrado Coração de Jesus foi construída entre
1918 e 1931 e, atualmente, é um dos principais
pontos de visitação da cidade. No local,
existem ícones e pinturas do artista Antônio
Petreky. A maioria das missas é rezada na
língua ucraniana.Ainda no âmbito religioso, a
cidade abriga as igrejas São Miguel Arcanjo,
São José e Nossa Senhora do Rosário.
Um dos pontos turísticos mais atrativos do
município. Inaugurada na década de 1990, a
fonte simboliza a riqueza dos diversos lençóis
freáticos ricos em água mineral sulfurosa do
município. O produto é farto em propriedades
terapêuticas indicadas para males do fígado,
intestino, rins e sistema circulatório. O
espaço ainda possui bancos para descanso,
playground e iluminação noturna.
O parque ambiental, em frente ao terminal
rodoviário, tem quadras esportivas, parque
infantil, muitas árvores e lagos. É um espaço
de lazer que permite estar em contato
com a natureza no coração da cidade. Tem
quadras esportivas, parque infantil, muitas
árvores e lagos. Neste parque acontecem os
jogos de verão, as festividades do aniversário
da cidade, o Festival Gastronômico e as
atividades natalinas.

ATRATIVOS

Summary in English:
Ortigueira is in the central region of
Paraná, 253 kilometers from Curitiba and
has a number of attractions. Besides its 17
waterfalls located, there are caves, trails,
mountain ranges, and the indigenous reserves
of Queimadas and Mococa. There are many
options to enjoy nature and have fun. The
most visited sightseeing is the Véu da Noiva
(Bride’s Veil) Waterfall. Located 18 kilometers
from the town, this waterfall is 150 meters
high and has an internal lake. In front of this
place, it is possible to observe a magnificent
and eye-catching rock formation that is an
excellent natural viewpoint, known as ‘Serra
Pelada’ (Naked Mountain).

Ortigueira

Natureza
garante lazer,
aventura e
muita diversão
Serras, cavernas, cachoeiras e trilhas
englobam boa parte do mapa de
atrativos municipais. Além de oferecer
um ambiente ideal para contemplação,
os pontos de visitação oferecem rapel,
voo livre e montanhismo

O

rtigueira está na região central do Paraná, a
253 quilômetros de Curitiba. A cidade é vizinha
de Tamarana, São Jerônimo da Serra, Sapopema,
Curiúva, Telêmaco Borba, Imbaú, Reserva, Rosário
do Ivaí, Grandes Rios, Faxinal e Mauá da Serra. O
território foi fundado no início do século XX, por
colonizadores vindos de outras cidades do estado.
Conforme a população foi aumentando, o lugar foi
anexado à cidade de Tibagi e passou a ser chamado de Queimadas. Em
1921, o local começou a se desenvolver com a chegada de mais imigrantes.
Assim, Queimadas foi elevado à categoria de distrito de Tibagi e, alguns
anos depois, seu nome foi alterado para Ortigueira, emancipando-se em
1951.
Há alguns anos, o garimpo era a principal atividade econômica local.
Porém, a prática garimpeira foi substituída pela agricultura, pecuária e
apicultura. Atualmente, a cidade tem o maior rebanho bovino do Paraná
e é um dos maiores produtores de mel. Dessa forma, dos quase 23.300
habitantes do município, conforme pesquisa de 2016 do IBGE, grande
parte da população vive e trabalha no campo.
Ortigueira tem muitas atrações turísticas de destaque. Além das mais
de 17 cachoeiras localizadas na cidade, há cavernas, trilhas, serras e
reservas indígenas de Queimadas e de Mococa. São muitas opções para
apreciar a natureza e se divertir. O ponto turístico mais visitado é a
Cachoeira Véu da Noiva. Situada a 18 quilômetros da cidade, esta queda
possui 150 metros de altura e também conta com uma uma gruta e um
lago interno as águas descem dispersas pelas rochas caracterizando um
véu entre a vegetação com espécies raras. Os visitantes mais ousados
escalam os rochedos para banhos em um peitoral que fica acima dela.
Em frente a essa bela cachoeira, é possível observar uma Formação
rochosa de aparência grandiosa e chamativa. A Serra Pelada é
considerada um atrativo turístico importante em Ortigueira, pois o topo
é utilizado como um mirante natural, além de possuir diferentes trilhas.
No espaço é possível praticar esportes como rapel, voo livre, parapente
e montanhismo. Outro local que oferece uma vista panorâmica sobre as
belezas naturais é a Pedra Branca, que possui mais de mil metros de
altura e fica situada a 35 km da cidade.
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Com 17 cachoeiras,
Ortigueira tem paisagens
de tirar o fôlego.
Destaque para Cachoeira
Véu da Noiva que possui uma
queda 150 metros de altura,
além da gruta e lago interno.

ORTIGUEIRA

pontos turísticos

LAZER E DIVERSÃO
EM MEIO À NATUREZA
EXUBERANTE
Cachoeira Véu da Noiva
Salto Dito Gardiano
Serra Pelada
Usina Hidrelétrica
Governador Jayme
Canet Júnior
Pedra Branca
Ponte sobre o Alagado
Rio Barra Grande

Maior
produtor
de mel
do Paraná
PREFEITURA DE

ORTIGUEIRA

ATRATIVOS
Piraí do Sul

Religião impulsiona
o turismo e destaca
a vocação da cidade
Santuário Nossa Senhora
das Brotas atrai um grande
fluxo turístico de toda a
região dos Campos Gerais.
Vegetação nativa traz os
esportes radicais como um
ponto indispensável

L

ocalizada a 180 quilômetros de
Curitiba, Piraí do Sul oferece
um extenso leque de opções
para os visitantes. Um dos
pontos fortes da cidade é
o turismo religioso e o alto
índice de visitação do Santuário
Nossa Senhora das Brotas
comprova esta característica. A bela estrutura
arquitetônica deste local se encontra em
meio a um belíssimo bosque cercado de
araucárias, árvores nativas, córregos e riachos
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distribuídos em 28 hectares. Centenas de fiéis
visitam o santuário da padroeira anualmente.
Durante as visitas guiadas, os turistas
caminham por entre os pinheirais, passando
pelo Memorial do Encontro, onde a imagem
deixada por Santo Antônio de Santana Galvão
à viúva Ana Rosa Conceição de Paula,
em 1808, foi encontrada em condições de
extremo mistério, de maneira intacta. Após um
incêndio, a moldura foi totalmente destruída
pelo fogo e a Efígie foi milagrosamente
preservada.
Ainda no Santuário, é possível visitar o
Jardim de Maria, o Caminho do Terço João
Paulo II, o Caminho da Misericórdia, o Caminho
das Dores de Maria, o Memorial Sant’Ana e
São Joaquim, o Muro dos Santos e Beatos do
Brasil, o Memorial São José e muitos outros
atrativos. Ao chegar até Nossa Senhora das
Brotas, o turista pode colher pinhão, entre os
meses de abril e julho. Além disso, é possível
identificar bugios, curucacas, garças, esquilos,
quero-queros e outros animais e aves. Sem
mencionar as orações e a contemplação da
natureza.
Na área de lazer e aventura, as opções

Summary in English:
Located 180 kilometers from Curitiba, Piraí
do Sul offers a wide range of options for
visitors. One of the town’s strong points
is religious tourism and the high rate
of visitation to the Our Lady of Brotas
Sanctuary proves this characteristic. The
beautiful architectural structure of this
place is located in a beautiful forest
surrounded by araucaria trees, native
trees, and streams. Hundreds of believers
visit the sanctuary of the patron saint
every year. For leisure and adventure,
the ideal options are the inns located at
Alto da Serra. In these structures, the
tourist can enjoy beautiful landscapes
that combine with adventure tourism.

ideais são as pousadas localizadas no Alto
da Serra. Nestes locais, o turista desfruta de
belas paisagens com caminhada, cavalgada,
cicloturismo, banho de cachoeira e lajeados,
boia cross, trilhas para motos, 4x4 e mountain
bike. Além de sentir a adrenalina, é possível
saborear uma deliciosa comida caseira. A
bebida típica do município é a Cabriúva,
que é feita com vinho tinto seco quente,
cravo, canela, açúcar e o grande diferencial, a
gemada.
Outro local perfeito para o turismo de
natureza é a Floresta Nacional de Piraí do Sul.
O espaço de 153 hectares abriga araucárias,
espécies de aves e diversos animais silvestres,
dentre eles, mamíferos da lista da fauna
brasileira ameaçados de extinção. Há ainda
trilhas guiadas e muito espaço para atividades
ao ar livre.

ATRATIVOS

Palmeira

‘Cidade Clima’
é opção para
o descanso
físico e mental
Ar puro e contato com o meio
ambiente funcionam como recursos
terapêuticos. Os setores histórico e
complementam as raízes locais junto
com a gastronomia e os memoriais

A

puro, belas paisagens, povo acolhedor.
Além dos refúgios naturais, a cidade de
Palmeira encanta com sua arquitetura
e as tradições dos muitos povos que
enriquecem a cultura local, como os
alemães, poloneses, italianos, indígenas,
africanos, portugueses, árabes, suíços e
franceses.
O clima germânico é bem representado na Colônia
Witmarsum, tanto nas casas com jardins bem cuidados
quanto na culinária local. O cheiro do campo, os pinheiros e
as diversas flores abrilhantam ainda mais o cenário de um
dos principais atrativos do município. Seja para uma tarde ou
alguns dias de hospedagem nas pousadas locais, o passeio,
com certeza, rende boas fotografias.
Dentre o vasto capão de palmeiras que existia no
município, uma se destacava pela altura e referenciava o
local, originando assim o nome da cidade. Em uma época
em que a tuberculose ainda não tinha tratamento pontual,
o clima subtropical de Palmeira era indicado como remédio.
Assim, famílias inteiras se deslocavam para as fazendas
locais como recurso terapêutico, fato que deu à cidade o
título de “Sanatório Natural” ou “Cidade Clima do Brasil”.
Se o turista procura cultura, além de descanso físico
e mental, Palmeira é um destino que não pode faltar no
roteiro de viagem. Em meio à vasta área verde, o visitante
poderá apreciar as belezas da fauna e flora local, além
de se refrescar nas águas geladas do Rio dos Papagaios
e contemplar a Cachoeira João Pedro, no Balneário. Para
conhecer a história da cidade, conhecer as igrejas, casarões
e memoriais é indispensável.
Com ótima estrutura, incluindo piscinas naturais, áreas
para camping e chalés para locação, o Recanto dos
Papagaios é um local com uma área total de 15.000 m² de
muita tranquilidade e lazer em meio à natureza. Construída
em 1876 por imigrantes alemães, durante uma visita de Dom
Pedro II ao Paraná, a Ponte dos Papagaios é outro atrativo do
local. Seja no âmbito religioso, cultural ou do agronegócio,
durante o ano a cidade de Palmeira também tem várias
festas tradicionais como a Expo Palmeira, Festa das Pedras

Summary in English:
Besides the natural refuges, the municipality of Palmeira enchants
with its architecture and traditions of the people who enrich the local
culture, such as Germans, Poles, Italians, and natives, among others.
The Germanic climate is well represented in Witmarsum Colony, both
in the houses with well-kept gardens and in the local cuisine. The
smell of the countryside, the pine trees, and the many flowers brighten
even more the scenery of one of the main attractions of the town. With
a great structure, including natural pools, camping areas, and chalets
for rent, the Recanto dos Papagaios guarantees a lot of tranquility and
leisure in the middle of nature.

e o Rodeio de Integração.
Quando a questão é a gastronomia, o principal prato típico da
cidade é o Pão no Bafo.Inserida na culinária Palmeirense em 1878
pelos imigrantes russos e alemães, a receita tem como ingredientes
básicos a carne de porco, repolho e massa de pão cozida no vapor.
Para acompanhar, a Gengibirra é uma ótima opção, bebida que leva o
gengibre como base e ainda hoje é produzida artesanalmente. Tanto
o pão quanto a bebida são tombados como patrimônio imaterial do
Município de Palmeira.
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iniciativas para mapear

PORTO
AMAZONAS
com potencial no turismo
náutico, os visitantes vão
conhecer os trechos navegáveis
e de aventura do Rio Iguaçu.

Cidade possui como
ícone o Rio Iguaçu que
consolida seu potencial
para o turismo náutico.
Com vastos recursos
hídricos despertam o
interesse para uma boa
pesca, sem falar no
turismo de aventura
com o rafting,
canoagem, remo,
caiaque e boia cross!

ATRATIVOS
Parque
ecológico
biquinha
espaço
de lazer e
recreação.

Construída em 1957, a ponte
preta, de arquitetura exuberante,
é símbolo da história do
transporte ferroviário, que aliado
a navegação deram origem a
esta cidade.

Cais do Porto, área para
camping, pesca mbarcada,
de barranco e esportiva.

TURISMO
RURAL
Com cenário rico
em belezas naturais
Porto Amazonas é
contemplado, cada
vez mais, com o
cicloturismo,
campeonatos de
MTB, rota dos
tropeiros, produtos
e passeios rurais
para todos os
gostos!

Destaque especial
para a fruticultura e
seus lindos pomares
que intitulam esta
cidade como
"terra da maçã"

Bonsai do
campo maior
viveiro de
bonsai do Brasil,
com diversas
variedades
desta técnica
milenar.

www.portoamazonas.pr.gov.br

ATRATIVOS

Summary in English:

Porto Amazonas

Turismo náutico deve
potencializar o setor
nos próximos anos
Banhada pelo Rio Iguaçu,
a cidade abriga diversos
trechos navegáveis ligados
a história local. Atualmente,
a prefeitura trabalha para
qualificar a estrutura, que já
oferece espaços de lazer e
contemplação natural
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m dos principais objetivos
da atual administração de
Porto Amazonas é garantir
a entrada da cidade no
Mapa Turístico do Paraná
até o final de 2021. Para
conquistar essa meta, a
Secretaria Municipal de
Turismo está realizando uma série de ações
e iniciativas para mapear as potencialidades
existentes e, a partir disso, estruturar ainda
melhor as atividades oferecidas pelo setor.
Com um imenso potencial no turismo náutico,
os turistas que chegam a Porto Amazonas
precisam conhecer os trechos navegáveis do
Rio Iguaçu, que também estão atrelados à
história municipal.
Localizada a 67 km de Ponta Grossa e a
80 km da capital Curitiba, Porto Amazonas é
um local de fácil acesso pela BR-277, que deve

One of the main objectives of the current
administration of Porto Amazonas is to
guarantee that the town will be included in
the Tourist Map of Paraná by the end of
2021. To achieve this goal, Porto Amazonas
hall is carrying out a series of actions and
initiatives to map the existing potentialities
and, based on this, structure the activities
offered by the sector. The municipality is part
of the Campos Gerais cycling and cattle drive
route, which helps to enhance the options
in the historical and adventure segments.
With a huge potential in nautical tourism, the
tourists who come to Porto Amazonas need
to get to know the navigable stretches of the
Iguaçu River, which are also linked to the city’s
history.

ser potencializado com a implementação dos
voos em Ponta Grossa. A cidade também é um
dos principais produtores da maçã do Paraná.
Inclusive, o prato típico do município de Porto
Amazonas é a carne no disco com maçã, que
também é uma opção a ser saboreada pelos
visitantes. O cais do Porto é, atualmente, o
local mais procurado pelo público, justamente
por dar acesso ao rio que banha a cidade e por
proporcionar um excelente espaço de lazer e
socialização.
O município faz parte da rota do
cicloturismo e do tropeirismo dos Campos
Gerais, o que ajuda a potencializar as opções
nos segmentos histórico e de aventura. Para
um contato ainda maior com a natureza, o
município dispõe de um viveiro com mais
de 400 espécies de árvores. Outro ponto
interessante neste segmento é área que
abriga os bonsais do campo. A visitação a
estes locais é gratuita e observa as restrições
de segurança impostas pela pandemia. Nos
próximos meses, a prefeitura ainda pretende
incentivar a prática de atividades aquáticas,
como rafting e boia cross.

ATRATIVOS

Summary in English:

Rebouças

Terra das benzedeiras
temmuitasopçõesnas
comunidadesrurais
Comunidades rurais trazem
um relevante conteúdo para
aqueles que se interessam
pela espiritualidade. Olho
d’água São João Maria reúne
fiéis até os dias de hoje
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cidade de Rebouças
tem uma extensa gama
de atrativos para a
prática do turismo rural.
Um bom exemplo disso
são as comunidades
que residem no interior,
conhecidas como faxinais,
que possibilitam um contato maior com a
natureza e também guardam um pedaço
importante da história do município, que
comemora seu aniversário de emancipação
política no dia 21 de setembro. Rebouças tem
este nome em homenagem ao Engenheiro
Antônio Rebouças, que orientou a construção
da ferrovia que corta o município. O município
está localizado a 100 km de Ponta Grossa e a
171 km de Curitiba, podendo ser acessado pela
PR-153.
O principal atrativo da cidade é o Parque
Ambiental do Monge São João Maria, onde a

Rebouças has a wide range of attractions for
the practice of rural tourism. A good example
of this are the communities that live in the
interior, known as “faxinais”, which make
possible a greater contact with nature and
also hold an important piece of the history of
the town. Rebouças celebrates its anniversary
of political emancipation on September 21st.
Its main attraction is the Monk São João
Maria Park, where the population gathers to
practice leisure activities. The park also has
a waterhole that, according to legend, was
consecrated by the monk.

população se reúne para praticar atividades
de lazer. O espaço também conta com um
olho d’Água que, segundo a lenda, teria sido
consagrado pelo monge e, por isso, nunca
secou. No século XIX, São João Maria exerceu
um papel importante na região do contestado
e era tratado como uma referência religiosa
pelas populações situadas no interior. Para
conhecer o parque e os faxinais, é necessário
estar atento às restrições da pandemia.
Rebouças possui uma estreita ligação
cultural e histórica com as benzedeiras.
Anualmente, diversos turistas chegam até
a cidade para participar dessa atividade
religiosa de cura, que surgiu a partir da
influência de São João Maria. O município é
um dos únicos do país a ser reconhecido por
essa prática. Além disso, a cidade também
oferece opções para o ecoturismo com a
exploração das matas. A prefeitura ainda
pretende estruturar um novo bosque para
trazer mais opções aos visitantes. Entre os
principais eventos de Rebouças estão a Festa
de São João Maria e a Festa do Agricultor,
que ocorre juntamente com o aniversário da
cidade.

PROTEGER
É CUIDARE
A Cuidare corretora de Seguros opera em todos
os ramos de seguros: automóvel, residencial,
previdência complementar, vida, equipamentos,
embarcações, empresariais, frotas,
transporte,riscos industriais, riscos de engenharia,
entre outros, para pessoa física e pessoa jurídica.

Seguro de
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Seguro de

Seguro de

Automóvel

42.99151-7372

Residencial

42.3222-4520
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Colonia Dona Luiza, Ponta Grossa
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ATRATIVOS
Summary in English:

Rio Azul

Sustentabilidade é
diferencial entre os
pontos de visitação
Desenvolvimento registrado no meio rural garante um
atendimento de qualidade aos turistas que pretendem se
aventurar pelas cachoeiras e trilhas ecológicas

O

município de Rio Azul,
localizado a 183 quilômetros
de Curitiba, é uma cidade
com turismo sustentável
avançado. Na cidade é
possível, por exemplo,
abastecer o carro em posto
alimentado com energia
solar, além de almoçar e dormir em
estabelecimentos que usam o mesmo sistema.
As culturas ucraniana e polonesa fazem parte
da identidade de Rio Azul, que faz divisa com
Mallet, Rebouças, São Mateus do Sul e Irati.
Conhecida por ser a Capital do Fumo do Paraná,
Rio Azul conquistou muitas riquezas para o meio
rural a partir do cultivo do produto. O acesso ao

94

ANUÁRIO CAMINHOS
DOS CAMPOS GERAIS

município é feito pelas rodovias BR-277, BR-376
e BR-476.
Em quase todas as regiões do Brasil houve
êxodo rural, porém, neste município a população
rural só aumentou devido à qualidade de
vida acima dos padrões normais. Junto com
as belezas ambientais, o cenário da cidade é
completo. Um dos principais pontos turísticos
de Rio Azul é a Cachoeira da Pedreira, que
possui 15 metros de altura. O atrativo fica
localizado em um parque municipal que possui
bosque, trilha ecológica, piscina de água natural
(antiga pedreira), quadras esportivas, quiosques
e churrasqueiras.
Localizada na comunidade de Marumbi dos
Ribeiros, a 16 quilômetros da sede do município,

Rio Azul, located 183 kilometers from Curitiba,
is a municipality with advanced sustainable
tourism. In Rio Azul, it is possible, for example,
to fill up the car at a gas station powered
by solar energy, and to have lunch and sleep
in establishments that use the same system.
One of the main tourist attractions in Rio
Azul is the Pedreira Waterfall, which is 15
meters high. The attraction is located in a
municipal park that has woods, an ecological
trail, and a natural water pool. Located in
the Marumbi dos Ribeiros community, 16
kilometers from the town’s headquarters, the
Dusanoski waterfall is also an option for
ecotourism.

a cachoeira do Dusanoski também é uma
opção para o ecoturismo. A queda d’Água está
localizada em uma propriedade particular com
visitação livre para o turista e possui espaço
para estacionamento e acampamento. Jovens
e aventureiros que preferem acampar, fazer
trilhas ou voar de asa delta, podem conhecer o
Pico do Marumbi, situado na região de Faxinal
dos Limas.
No segmento religioso, a Capela Senhor Bom
Jesus de Cachoeira dos Paulistas é o principal
destaque. A Igreja é estruturada em madeira
e possui cópias de pinturas famosas da Itália
da época renascentista como, por exemplo, da
Sagrada Família, anjos e São José Marceneiro. As
reproduções nas paredes e no teto são grandes,
expondo desenhos de passagens e personagens
bíblicos. A culinária é variada em Rio Azul, a
começar pelo pão preto de centeio, o khrin (raiz
forte) e o pepino azedo. Há vários tipos de
borstch (sopa vermelha com legumes, carne de
gado e beterraba), rolinhos de repolho holubtsi e
o pierogui com vários recheios.

ATRATIVOS

Reserva

Projetos buscam
desenvolver o
setor com foco
no ecoturismo
Referência na produção
agrícola, a cidade também
planeja reestruturar pontos
de visitação para explorar
ao máximo todas as belezas
exuberantes

C

om pouco mais de 27 mil
habitantes, Reserva tem sua
história ligada aos viajantes
que chegaram aos Campos
Gerais ainda no século XVII
à procura de ouro e outras
riquezas. Os expedicionários
se encantaram com as
belezas existentes no território e decidiram
criar raízes. Em 1921, Reserva foi
desmembrada de Tibagi e, em março do
mesmo ano, se consolidou como município. O
nome da cidade remete a uma antiga reserva
indígena situada na região.
Este pequeno município, rico em fauna e
flora, guarda preciosidades quando o assunto
são as belezas naturais. Reserva possui
cachoeiras e cavernas guardadas entre a
imensidão verde da mata, além de um pôr
do sol digno de cartão postal. Ao visitar
a cidade, o turista pode encontrar uma
gastronomia variada, que abrange desde
a culinária polonesa, ucraniana, japonesa,
italiana entre outras.
A economia local gira em torno do
setor madeireiro e da agricultura, em

Summary in English:
With a little more than 27 thousand
inhabitants, Reserva has its history linked to
the travelers that arrived in the Campos Gerais
in the 17th century looking for gold and other
riches. The expeditionary were enchanted by
the beauties of the territory and decided to put
down roots. This small town, rich in fauna and
flora, holds precious treasures when it comes
to natural beauty. Reserva has waterfalls and
caves nestled among the green immensity
of the forest, as well as postcard worthy
sunsets. The local economy revolves around
the wood industry and agriculture, especially
tomato growing.

especial a cultura do tomate. A
produção em larga escala rendeu
o título de “capital paranaense do
tomate a campo” para Reserva,
que hoje caminha a passos largos
rumo ao desenvolvimento. Com uma
economia próspera, a nova gestão
do município está elaborando novos
projetos nas áreas de turismo, lazer
e cultura visando alavancar estes
segmentos em nosso município.
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ATRATIVOS

Summary in English:

São João do Triunfo

Florestas garantem
experiência única em
eventos religiosos
Batizada em homenagem
ao padroeiro, a localidade
reúne templos com
arquitetura histórica em
várias regiões. Passeios
pelos bosques mobilizam
alto número de pessoas
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ão João do Triunfo está
localizada a 110 quilômetros
de Curitiba, no Sudeste
do Paraná. A população
estimada, segundo o IBGE, é
de 14.996 habitantes. A cidade
é vizinha de São Mateus do
Sul, Palmeira, Antônio Olinto,
Rebouças e Fernandes Pinheiro. O acesso à
cidade se dá pela rodovia PR-151.
Antes chamada de Rio da Várzea, ou
Vargem, o município teve origem na Vila
Palmira, que com a vinda dos primeiros
descobridores, tornou-se o primeiro local
povoado do município. Mais tarde, foi dado o
nome de São João do Triunfo, em homenagem
aos descobridores, ao Triunfo da Guerra do
Paraguai e, ao Santo Padroeiro, São João
Batista. Com a chegada dos Vapores, e com os
Imigrantes, a Vila tornou-se um dos principais
portos entre Porto Amazonas e Porto União.
A cidade tem a história ligada ao
contexto da navegação do Rio Iguaçu,
às imigrações polonesa, italiana, árabe e
alemã, e às atividades dos tropeiros que
viviam e passavam por lá. São João do

São João do Triunfo’s history is linked
to the navigation of the Iguaçu River,
to the Polish, Italian, Arab and German
immigration, and to the activities of the
drovers that used to pass through there.
The town has a rich culture, a temperate
climate, and dense araucaria forests,
which provide a show of colors and
natural beauty in the different seasons
of the year. São Jõao do Triunfo has
a strong Slavic tradition connected to
religiosity. In this segment, Our Lady of
Rosary Church stands out. The cuisine
has a great European influence and
the typical dishes are bean stew with
country style bacon, pierogi, and polenta
with free-range chicken.

Triunfo conta com uma cultura rica, clima
temperado e densas florestas de araucária,
que proporcionam um show de cores e belezas
naturais nas diferentes estações do ano.
Sob a influência do rio, São João do Triunfo
recebe diversos campeonatos associados à
pesca esportiva. O local situado na Vila
Palmira, assim como as quedas d’Água
e florestas de araucárias, também recebe
caminhadas e passeios turísticos. Até chegar
às cachoeiras, existem trilhas que ligam as
estradas rurais da cidade até elas.
Além dos atrativos de natureza, o
município possui uma forte tradição eslava
ligada à religiosidade. Neste segmento,
destaca-se a Igreja Nossa Senhora do Rosário.
O templo, reestruturado em 1974, abriga as
imagens de São Vicente de Paula e São
Francisco, além da Padroeira Nossa Senhora
do Rosário. Além de diversas igrejas no
interior do município, o Parque da Gruta
Nossa Senhora da Conceição é outro espaço
destinado ao lazer e às orações.
A culinária em São João do Triunfo tem
grande influência polonesa, italiana e colona. Os
pratos típicos da cidade são o virado de feijão
com torresmo, pierogi e polenta com galinha
caipira. O município conta com hotéis e pousadas
aconchegantes para receber os visitantes.

ATRATIVOS

Sengés

Paraíso natural é
um dos mais ricos
dos Campos Gerais
Conhecida como a ‘Capital da Madeira’, Sengés
é um destino obrigatório para os aventureiros.
As formações rochosas fazem do município uma
referência no turismo de contemplação

Summary in English:
One of the most dazzling natural beauties of Paraná is
in Sengés, which has become a reference in national
tourism. The town has about 23 points of visitation
with more than 60 waterfalls distributed in several
locations. The access to these attractions is made
through rural roads, making the tourists’ arrival easier.
One of the most requested places is the Sobradinho
Waterfall. With a drop of approximately 40 meters
high, the place is a mandatory stop for those arriving
in the city. Another attraction that is the Jaguaricatu
Canyon. Sandstone walls of 80 to 100 meters, covered
by native forest, form the area.
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ma das mais deslumbrantes
belezas naturais do Paraná
está em Sengés, que vem
se tornando referência no
turismo nacional e estadual.
Localizada na região mais
próxima ao noroeste do
estado, a 270 km de Curitiba
e 362 km da capital paulista, o município tem
20 mil habitantes distribuídos pelas zonas rural
e urbana. Por estar na divisa com São Paulo, é
possível chegar em Sengés pela PR-151e PR-239.
O nome Sengés é uma homenagem ao
engenheiro Gastão Sengés, responsável pela
construção do trecho da estrada de ferro que
cortava a cidade. Com um passado cheio de
história, os primeiros moradores chegaram por
volta de 1883, atraídos pelo solo e riquezas
naturais. Em 1930, a cidade também virou
passagem de combatentes da Revolução de
30, os quais ficaram por muitos dias utilizando
das fazendas para concentração e igreja como
“hospital” para soldados.
Com a economia direcionada ao ramo
madeireiro, Sengés é considerada a “Capital da
Madeira”. É um destino de inúmeras belezas
naturais, de refúgio rústico e tranquilo, além de
atrações de aventura, como rapel nas cachoeiras.
O município tem cerca de 23 pontos turísticos
com mais de 60 cachoeiras distribuídas em
diversos pontos. O acesso para estes atrativos
é feito através de estradas rurais, facilitando a
chegada e visitação dos turistas. É aconselhável a
presença de um guia nestas visitas, para melhor
localização e segurança dos visitantes.
Um dos locais mais requisitados em Sengés
é a Cachoeira do Sobradinho. Com uma queda de
aproximadamente 40 metros de altura, o local é
uma parada obrigatória para quem chega até a
cidade. Trata-se de um lugar que transmite paz
e tranquilidade. O espaço é ótimo para passear,
refrescar-se nas águas cristalinas e vislumbrar
uma paisagem extraordinária.
Outro atrativo que faz jus ao potencial
turístico da cidade é o Cânion do Jaguaricatu. Este
ponto de visitação é formado por paredões de
arenito de 80 a 100 metros, recobertos de mata
nativa de cerrado, que revelam uma belíssima
paisagem. A estrutura natural de Jaguaricatu
se une ao Cânion Guartelá, formando uma
imensa cadeia de paredões que rasga o território
paranaense. Além das belezas naturais, Sengés
possui locais de lazer para turistas, como o Centro
de Lazer Belo Vista.
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ATRATIVOS

Teixeira Soares

Expo Texas, shows
e diferentes eventos
fomentam turismo

Celebrações de fim de ano
reúnem moradores de toda
a região. A Expo Texas
é um outra festividade
aguardada anualmente.
História local está atrelada
à ferrovia
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F

undado no dia 26 de março
de 1917, o município de
Teixeira Soares possui uma
estreita ligação com as
ferrovias, que auxiliaram no
desenvolvimento local. Um
dos principais ícones da cidade
é a Estação Central, que
remete à criação da cidade. Este ponto turístico
é preservado como patrimônio histórico e
recebe turistas interessados em conhecer um
pedaço da memória municipal. Atualmente,
o local também é utilizado pela Banda

Summary in English:
Founded on March 26, 1917, the town of
Teixeira Soares has a close connection to
the railroads, which helped in the local
development. One of the main icons is the
Central Station, which dates back to the
town’s creation. This tourist site is preserved
as a historical heritage and receives tourists
interested in knowing a piece of the municipal
memory. Teixeira Soares counts on several
establishments dedicated to leisure, such as
the Fishing park of São José and Ribeirão de
Cima, which offers a great option for nature
tourism. In recent years, Teixeira Soares
has also stood out by holding events and
festivities.

de Teixeira Soares. Durante as festas
natalinas, a estação também se torna um
ponto de celebração para os moradores.
A cidade conta com vários
estabelecimentos voltados para o lazer,
como os Pesque e Pagues de São José e
de Ribeirão de Cima, que oferecem uma
ótima opção para o turismo de natureza. O
Virá Chame Resort, localizado entre Teixeira
Soares e Fernandes Pinheiro, também
traz opções variadas para o turismo
rural e de contemplação. Outro ponto
turístico relevante é a gruta do Recanto
Ecológico Celso Colesel, que atualmente
passa por um processo de revitalização.
Outras áreas naturais estão abertas para
visitação, seguindo as medidas restritivas
de prevenção à covid-19.
Nos últimos anos, Teixeira Soares tem
se destacado através da realização de
eventos e festividades. Um ótimo exemplo
é a Expo Texas, que traz uma série de
atrativos associados à cultura do campo,
como rodeios e exposições agrícolas, além
de shows que já reuniram mais de 60
mil pessoas. Somado a isso, o município
também recebe visitantes de toda a região
durante as celebrações de fim de ano.
Teixeira está localizada a 56 km de Ponta
Grossa e a 148 km de Curitiba. A cidade é
cortada pela PR-438.

ATRATIVOS
Telêmaco Borba

Bondinho, trilhas
e caminhadas são
garantias de lazer
Teleférico municipal é um
dos destaques no roteiro
e traz uma ampla vista da
cidade. Contato com o meio
ambiente é estimulado pela
realização de trilhas e
caminhadas

Summary in English:
The visitor who walks through Telemaco
Borba can enjoy the tranquility of public parks.
Among them is the Praça da Família (Family
Square), where several cultural activities take
place. Walking through the ecological trail
of the Municipal Park allows the tourist to
contemplate the beauty of the local fauna and
flora, and to enjoy the beautiful view of the
Tibagi River. Over this river, with a free span
of 1318 meters and at a height of 76 meters,
the tourist who takes the aerial tramway will
be dazzled by the view of the town. Next to
a forest with tall trees, the Ou Lady of Fátima
church attracts believers from all over the
region.
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A

cidade de Telêmaco Borba
tem como base econômica o
comércio e indústria, sendo
nacionalmente a maior
produtora e exportadora de
papéis para embalagens.
Além de compor a
matéria-prima industrial, as
enormes florestas de pinus e eucaliptos
permitem a manutenção e preservação da
fauna e flora local, devido a seus corredores
de mata nativa. Localizada a cerca de 250 km
de Curitiba, é possível chegar à cidade pelas
rodovias BR-277, BR-376, BR-373 e PR 160. O
aeroporto mais próximo da região, que recebe
voos comerciais, é o de Ponta Grossa, a 146 km

de distância.
De acordo com o IBGE, a população
estimada da cidade é de 78.135 habitantes.
O município limita-se ao norte, com Curiúva;
a oeste, com Ortigueira; ao sul, com Tibagi;
a leste, com Ventania; e a sudoeste,
com Imbaú. Além de conhecer as belezas
naturais dos parques, a Casa do Artesão é
parada necessária para os turistas. Afinal,
é sempre bom levar na bagagem de volta
lembrancinhas para os familiares e amigos.
O visitante que caminha pela cidade
poderá aproveitar a tranquilidade nas
diversas praças. Dentre elas, destaca-se
a Praça da Família, também conhecida
como Praça da Casa de Cultura, local onde
acontecem atividades culturais. Caminhar
pela trilha ecológica do Parque Municipal
permite ao turista contemplar a beleza da
fauna e flora local, além de apreciar a bela
vista do Rio Tibagi.
Sobre este rio, com um vão livre de
1318 metros e a 76 metros de altura, o
turista que fizer a travessia pelo bonde
aéreo irá se deslumbrar com a vista da
cidade, do Rio Tibagi e das Indústrias Klabin.
Embora hoje seja um ponto turístico bastante
frequentado, o objetivo inicial do teleférico
era transportar funcionários e moradores até
a fábrica.
Ao lado de um bosque com altas árvores,
a igreja Matriz de Nossa Senhora de
Fátima apresenta uma arquitetura moderna,
destacando-se pelos belos vidros azulados e
atraindo fiéis de toda a região dos Campos
Gerais. Outro ponto ligado à cultura da
cidade é a Casa do Artesão. Nesta charmosa
construção em estilo rústico também é
possível encontrar bordados, pinturas em
tela e tecido, além dos peculiares itens
confeccionados com fita tusa, material esse
derivado de resíduos da indústria papeleira.

A gente está
de olho em tudo
para você não
se preocupar
com nada.

Centro Integrado de Segurança.
Um ano protegendo a vida
da nossa gente.
O CIS de Telêmaco Borba é um dos mais modernos sistemas de
monitoramento e segurança do Brasil. Ele conta com mais de 700
câmeras e interliga as diferentes forças policiais, permitindo ações
imediatas a atividades suspeitas ou situações de risco. Em seu primeiro
ano, 57 ocorrências foram acompanhadas, com 24 apreensões e a
estrutura é permanentemente utilizada como instrumento de
investigações. É a prefeitura colocando a segurança de todos nós em
primeiro lugar.

INDICADORES
ECONÔMICOS
Nas páginas seguintes, conheça os índices
socioeconômicos de 26 cidades dos Campos
Gerais. Números relacionados ao valor da
produção agropecuária, território, população,
*257*8&8549*3(.&1)*(438:24Fƙ3&3Ü&8
municipais e Produto Interno Bruto (PIB) dos
municípios comprovam a riqueza da região.

Riquezas

Consumo

Outros

PIB
Valor Adicionado Bruto
Produção Agropecuária
Receitas Tributária
ICMS/SEFA-PR
N°
de Empresas
ANUÁRIO
CAMINHOS

Share de consumo
Ranking estadual
Ranking Brasil

Grau de Urbanização
Índice de Desenvolvimento
Humano(IDH)
Distâncias
Como chegar
Principais Eventos
Contatos
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Summary in English:
Ponta Grossa is the city with the
highest consumption potential in
Campos Gerais, with R$ 10.2 billion. This
consumption power, which registered
an increase of R$ 1.3 billion, is the
4th largest in Paraná and the 69th
in the country. The municipality has
358.8 thousand inhabitants and a
Human Development Index (HDI) of
0.763, one of the best in the region.
The privileged geographical location of
Ponta Grossa, situated in the middle of
a road junction, facilitates exports and
attracts the installation of industries.
A good example of this was the
announcement of the Campos Gerais
Malting Plant, which will be open by
2023.

PONTA GROSSA

Localização privilegiada garante
investimentos e prosperidade
Ponta Grossa é a cidade com o maior potencial de consumo dos Campos Gerais, com R$ 10,2 bilhões. Este
poder de consumo, que registrou um aumento de R$ 1,3 bilhão em relação a 2020, é o 4º maior do Paraná e o 69º do país. O município tem 358,8 mil habitantes e possui um Índice de Desenvolvimento Humano (IDH) de 0,763, um dos melhores da região. A localização geográfica privilegiada de Ponta Grossa, situada em meio a um entroncamento rodoviário, facilita a exportação e atrai a instalação de indústrias.
Um bom exemplo disso foi o anúncio da Maltaria Campos Gerais, que será inaugurada até 2023. O investimento realizado a partir de um projeto de intercooperação entre diversas empresas está estimado em
aproximadamente R$ 3 bilhões e deve triplicar a produção regional de cevada de 25 mil para 75 mil hectares em até cinco anos. De acordo com o IPC Maps, a cidade possui 9.295 indústrias atualmente. Outro
ponto que deve favorecer o desenvolvimento de Ponta Grossa no período pós-pandemia é a oferta de
voos para São Paulo e Foz do Iguaçu no Aeroporto Sant’Ana.

Distâncias:
Clima

Subtropical
Úmido

Da capital: 117,7 km
Do Porto de Paranaguá: 215 km
Do aeroporto mais próximo, Afonso Pena, em São José dos
Pinhas: 139 km
Como chegar: BR-376, 277, 373, PR-151

Eleitores População

239.611 358.865
(TSE 2020)

(IPC 2021)

69º

Ranking Brasil

4º

Ranking Estadual
Maior share Classe C1

ÁREA TERRITORIAL

2.042,673 km²

Contato:

ANIVERSÁRIO:

15 de setembro

Prefeitura: Avenida Visconde de Taunay, 950, Ronda
CEP: 84051-000 | 42. 3220-1000

26,8%

Share de consumo

Câmara: Avenida Visconde de Taunay, 880, Ronda
CEP: 84051-000 | 42 3220-7100

0,20145%

Indicadores Sociais
(IPC Marketing)

Associação Comercial: Rua Comendador Miró, 860, Centro
CEP: 84010-160 | 42.3220-7200

RIQUEZAS

R$ 15 bi

97,79%

Grau de
Urbanização
(IBGE 2010)

Valor Adicionado Bruto

(IBGE/IPARDES 2018)

PIB a preços correntes

R$ 43,2 mil
PIB per capita

Número de
Domicílios

Frota
veículos

120.221 223.936
(IPC 2021)

(IPC 2021)

174,7
habitantes/km²
(IPC 2021)

0,763

IDH 2010
(PNUD/IPEA)

Energia Elétrica
(Copel 2019)

145.385

R$ 4,6 bi

Serviços

R$ 6,5 bi

Adm. Pública

R$ 1,5 mi

PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA
Soja

233.640 ton

Trigo

46.250 ton

Milho

47.600 ton

Cevada

17.263 ton

R$ 13 bilhões

(IBGE 2019)

ARRECADAÇÃO MUNICIPAL
(PREFEITURA)

R$ 628,5 mi
VALOR BRUTO DE
PRODUÇÃO
(DERAL 2019)

R$ 927,1 mi

Receita Municipal (2020)

R$ 304,4 mi
Receita tributária (2020)

ÍNDICE DE POTENCIAL DE CONSUMO ( IPC MARKETING 2021)

1.110.605 MwH
Consumo

Indústria

Total

Densidade
Demográfica

(IBGE 2018)

R$ 133 mi

Consumidores

Urbano

Rural

R$ 10 bi

Total

144.838

R$ 10,2 bi

Unidades

Abastecimento de
Água
(Sanepar 2019)

116.530
Ligações

130.975
Unidades

Rede Sanitária
(Sanepar 2019)

104.300
Ligações
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Números de Empresas (IPC 2021)

9.295

Indústria

266

Agribusiness

24.687

Detalhamento por setor
Serviços de Saúde

1.214

Alimentação

2.967

Educação

1.092

Reparação Veículos

3.026

Serviços em Geral

12.673

Serviços

Administração Pública

12.238

Transportes

2.880

Alojamento

90

Comércio

Correios/Out Ativ Entrega

38
303

Atividades Financeiras
Agências Bancárias

362
42

ARAPOTI

Summary in English:
With a thriving economy, Arapoti
stands out at the state level for
the production of paper, which is
directly linked to the strong wood
industry. BO Paper, for example, is
considered an international reference
in this industrial segment through
the production of 160 tons of paper
per year. In the agricultural sector,
Arapoti stands out for the production of
soybeans, corn and wheat. According
to IPC Maps, the municipality has
84 companies linked to agribusiness
and has an industrial range with
502 enterprises operating in the most
varied sectors. The total consumption
potential of the city is estimated at R$
625.9 million.

Prosperidade econômica tem como
base a força do setor industrial
Com uma economia próspera, Arapoti se destaca em nível estadual pela produção de papel, que está ligada diretamente com a forte indústria madeireira. A BO Paper, por exemplo, é considerada uma referência internacional neste segmento industrial através da produção de 160 toneladas de papel por ano.
No setor agrícola, Arapoti se destaca pela produção de soja, milho e trigo. De acordo com o IPC Maps, o
município possui 84 empresas ligadas ao agrobusiness e possui uma gama industrial com 502 empreendimentos que atuam nos mais variados setores. O potencial de consumo total da cidade está avaliado
em R$ 625,9 milhões, um desempenho que coloca Arapoti em 77º lugar no ranking estadual. Outro ponto
forte de Arapoti é a produção de leite, que foi potencializada a partir da instalação da Cooperativa Agroindustrial (Capal), viabilizada a partir da imigração holandesa ainda na década de 1960. Segundo o IBGE, a
cidade possui um IDH avaliado em 0,723 e um PIB a preços correntes de R$ 1,14 bilhão.

Distâncias:
Clima

Subtropical
Úmido

Da capital: 247,13 km
Do Porto de Paranaguá: 350 km
Do aeroporto mais próximo, Sant’Ana, em Ponta Grossa: 148 km
Como chegar: PR-092, 239

Eleitores População

18.769
(TSE 2020)

28.477
(IPC 2021)

1.022º

Ranking Brasil

77º

Ranking Estadual
Maior share Classe B2
Share de consumo

ÁREA TERRITORIAL

1.364,51 km²

Contato:

ANIVERSÁRIO:

Prefeitura: Rua Plácido Leite, 148, Centro Cívico.
CEP: 84990-000 | 43.3512-3000

18 de dezembro

Câmara: Rua: Plácido Leite, 136, Centro Cívico
CEP: 84990-000 | 43.3557-1500

20,1%

Associação Comercial: Rua dos Expedicionários, 391,
Fundos, Centro | CEP: 84990-000 | 43.3557-1060

0,01233%

Indicadores Sociais
(IPC Marketing)

RIQUEZAS

R$ 1,14 bi

84,23%

Grau de
Urbanização
(IBGE 2010)

Valor Adicionado Bruto

(IBGE/IPARDES 2018)

PIB a preços correntes

R$ 41 mil

Número de
Domicílios

Frota
veículos

Densidade
Demográfica

9.654

15.435

20,9

(IPC 2021)

(IPC 2021)

habitantes/km²
(IPC 2021)

0,723

IDH 2010
(PNUD/IPEA)

Energia Elétrica
(Copel 2019)

9.226

R$ 237 mi

Serviços

R$ 369 mi

Soja

R$ 231 mi

Total

R$ 965,8 milhões

PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA
126.480 ton

Milho

49.300 ton

Trigo

46.200 ton

Feijão

5.697 ton

(IBGE 2019)

ARRECADAÇÃO MUNICIPAL
(PREFEITURA)

R$ 618,3 mi
VALOR BRUTO DE
PRODUÇÃO

R$ 98,8 mi

Receita Municipal (2020)

(DERAL 2019)

R$ 11,4 mi

Receita tributária (2020)

ÍNDICE DE POTENCIAL DE CONSUMO ( IPC MARKETING 2021)

400.163 MwH
Consumo

Indústria

Agropecuária

PIB per capita

(IBGE 2018)

R$ 73,4 mi

Consumidores

Urbano

Rural

R$ 552,5 mi

Total

9.019

R$ 625,9 mi

Unidades

Abastecimento de
Água
(Sanepar 2019)

8.322
Ligações

(Sanepar 2019)

Detalhamento por setor
Serviços de Saúde

63

Alimentação

69

Reparação Veículos

181

Serviços em Geral

671

6.713

502

1.472

Serviços

Administração Pública

6.199

84

731

Transportes

193

Alojamento

8

Unidades

Rede Sanitária

Números de Empresas (IPC 2021)

Ligações

108 DOS CAMPOS GERAIS
ANUÁRIO CAMINHOS

Indústria
Agribusiness

Comércio

Educação
Correios/Out Ativ Entrega

9
13

Atividades Financeiras
Agências Bancárias

251

10
4

CÂNDIDO DE ABREU

Summary in English:

Agropecuária e serviços são pontos
relevantes para o desenvolvimento
A cidade de Cândido de Abreu é uma das maiores cidades dos Campos Gerais em termos de extensão territorial, com 1.517,847 km² e tem um grau de urbanização de 28,53%. Com uma economia centralizada na
produção agropecuária, o município possui um potencial de consumo rural avaliado em R$ 146 milhões,
que supera o desempenho registrado na área urbana. O Valor Bruto da Produção (VPB), atualizado em
2019, está estimado em R$ 272,3 milhões. De acordo com o IBGE, Cândido de Abreu é destaque regional
na colheita de soja e milho. Estas culturas renderam 60 mil e 33 mil toneladas respectivamente em 2019.
O PIB do município apresentou um crescimento significativo em 2018, alcançando R$ 317,7 milhões a preços correntes. Em comparação com 2017, a diferença é de R$ 21 milhões. No detalhamento das empresas, Cândido de Abreu teve um bom desempenho no setor de serviços. No intervalo de 12 meses, a cidade
registrou 138 novos empreendimentos, com destaque para o ramo alimentício. Em 2021, o IPC Maps contabiliza 584 empresas neste setor, além de 198 indústrias e 287 estabelecimentos ligados ao comércio.

The municipality of Cândido de Abreu is
one of the largest in Campos Gerais in
terms of land area, with 1,517.847 km²
and has a degree of urbanization of
28.53%. With an economy centered on
agricultural production, the municipality
has a rural consumption potential
estimated in R$ 146 million, which
exceeds the performance registered in
the urban area. The Gross Production
Value (GPV), updated in 2019, is estimated
at R$ 272.3 million. Accordingto IBGE,
Cândido de Abreu is aregional highlight in
the harvest of soybeans and corn. These
crops yielded 60 and 33 thousand tons
respectivelyin 2019. The municipality’s GDP
showed growth in 2018, reaching R$317.7
million at current prices.

Distâncias:
Da capital: 290,4 km
Do Porto de Paranaguá: 396 km
Do aeroporto mais próximo, Sant’Ana, em Ponta Grossa: 194 km
Como chegar: BR-487 | PR-239, PR-160

ÁREA TERRITORIAL

1.517,84 km²
ANIVERSÁRIO:

26 de novembro

Eleitores População

11.367

Contato:
Prefeitura: Av. Paraná, 3, Centro.
CEP: 84470-000 | 43.3476-1222

Ranking Brasil

Câmara: Av. Paraná, 53, Centro
CEP: 84470-000 | 43.3476-1354

(TSE 2020)

Valor Adicionado Bruto

R$ 317 mi

PIB a preços correntes

R$ 20,8 mil

174º

Maior share Classe B2

R$ 118 mi

Serviços

R$ 100 mi

60.000 ton

Trigo

13.200 ton

Milho

33.080 ton

Feijão

5.956 ton

28,53%

Grau de
Urbanização
(IBGE 2010)

R$ 297 milhões

PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA
Soja

0.00493%

(IPC Marketing)

R$ 68 mi

Total

26,7%

Indicadores Sociais

(IBGE 2018)

Agropecuária

Adm. Pública

PIB per capita

(IPC 2021)

2206º

Share de consumo
(IBGE/IPARDES 2018)

14.599

Ranking Estadual

Associação Comercial: Av. Visconde Charles de Laguiche,
800, Bela Vista | CEP: 84470-000 | 43.3476-1400

RIQUEZAS

Clima

Subtropical
Úmido

(IBGE 2019)

ARRECADAÇÃO MUNICIPAL
(PREFEITURA)

R$ 272,3 mi
VALOR BRUTO DE
PRODUÇÃO

R$ 48,4 mi

Receita Municipal (2020)

(DERAL 2019)

Número de
Domicílios

Frota
veículos

Densidade
Demográfica

4.935

8.026

9,7

(IPC 2021)

(IPC 2021)

habitantes/km²
(IPC 2021)

0,629

R$ 4,6 mi

Receita tributária (2020)

IDH 2010
(PNUD/IPEA)

ÍNDICE DE POTENCIAL DE CONSUMO ( IPC MARKETING 2021)
R$ 146,7 mi

Urbano

Rural

18.258 MwH

R$ 103,6 mi

Total

Consumo

Energia Elétrica
(Copel 2019)

R$ 250,4 mi

6.071

Consumidores

2.463

Números de Empresas (IPC 2021)

198

Indústria

17

Agribusiness

Unidades

Detalhamento por setor
Serviços de Saúde

9

Alimentação

Serviços

Educação

7

Reparação Veículos

Administração Pública

8

Serviços em Geral

287

Correios/Out Ativ Entrega

2

Atividades Financeiras

5

Transportes

53

Agências Bancárias

3

Alojamento

5

584

Comércio

132
81

Abastecimento de
Água
(Sanepar 2019)

2.298
Ligações

1.442

279

Unidades

Rede Sanitária
(Sanepar 2019)

1.342
Ligações
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CARAMBEÍ

Summary in English:
The municipality of Carambeí has
the second highest GDP per capita
among the municipalities covered in
this indicator, being evaluated at R$
56,774. These good numbers are directly
associated with the great economic
potential of the municipality. Carambeí
has in its essence the cooperativism,
which has its origin linked to the Dutch
immigration, made in the earlytwentieth
century. The installation of the Batavo
Cooperative started the industrialization
process and turned the place into one of
the largest dairy basins in the country.
The Gross Production Value (VBP) of
R$800.3 million only underscores the
importance of agribusiness for the city’s
development.

Alto nível de industrialização eleva
riquezas e solidifica a economia
O município de Carambeí é dono do 2º maior PIB per capita entre os municípios abordados neste indicador, sendo avaliado em R$ 56.774. Estes bons números estão diretamente associados ao grande potencial econômico da cidade, que possui cerca de 24 mil habitantes. Carambeí tem na sua essência o cooperativismo, que tem origem atrelada à imigração holandesa, efetuada ainda no início do século XX.
A instalação da Cooperativa Batavo, em 1925, deu início ao processo de industrialização e fez com que
a cidade se tornasse uma das maiores bacias leiteiras do país. O Valor Bruto de Produção (VBP) de R$
800,3 milhões apenas ressalta a importância do agronegócio para o desenvolvimento da cidade. De acordo com o IBGE, o município se destaca na produção de soja, milho e trigo. Outro segmento que deve crescer nos próximos anos é a colheita de cevada, que será potencializada pela instalação da Maltaria Campos Gerais. A fábrica terá parte de suas instalações em Carambeí. Com um potencial de consumo de R$
683 milhões, a cidade subiu seis posições no ranking estadual e fechou 2021 na 69ª colocação.

Distâncias:
Clima

Subtropical
Úmido

Da capital: 135,2 km
Do Porto de Paranaguá: 237 km
Do aeroporto mais próximo, Sant’Ana, em Ponta Grossa: 34,4 km
Como chegar: PR - 151

Eleitores População

15.851
(TSE 2020)

24.235
(IPC 2021)

950º

Ranking Brasil

69º

Ranking Estadual
Maior share Classe C1
Share de consumo

ÁREA TERRITORIAL

648,74 km²

Contato:

ANIVERSÁRIO:

Prefeitura: Avenida do Ouro, 1355 - Centro
CEP: 84145-000 | 42.3231-8350

13 de dezembro

Câmara: Rua da Prata, 99, Nova Holanda
CEP: 84145-000 | 42.3231-1668

26,2%

Associação Comercial: Avenida dos Pioneiros, 507, Centro
CEP: 84145-000 | 42.3231-1223

0,01346 %

Indicadores Sociais
(IPC Marketing)

RIQUEZAS

R$ 1,3 bi

72,63%

Grau de
Urbanização
(IBGE 2010)

Valor Adicionado Bruto

(IBGE/IPARDES 2018)

PIB a preços correntes

R$ 56,7 mil
PIB per capita

Número de
Domicílios

Frota
veículos

Densidade
Demográfica

7.799

14.847

37,3

(IPC 2021)

(IPC 2021)

habitantes/km²
(IPC 2021)

0,728

IDH 2010
(PNUD/IPEA)

82.510 ton

Trigo

22.800 ton

Milho

38.500 ton

Feijão

8.425 ton

8.066

Consumidores

Serviços

R$ 448 mi

Agropecuária

R$ 288 mi

R$ 1,16 bilhão

(IBGE 2019)

ARRECADAÇÃO MUNICIPAL
(PREFEITURA)

R$ 800 mi
VALOR BRUTO DE
PRODUÇÃO

R$ 83 mi

Receita Municipal (2020)

(DERAL 2019)

R$ 10,2 mi

Receita tributária (2020)

ÍNDICE DE POTENCIAL DE CONSUMO ( IPC MARKETING 2021)

Consumo

(Copel 2019)

R$ 312 mi

PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA

141.083 MwH
Energia Elétrica

Indústria

Total

Soja

(IBGE 2018)

R$ 174 mi

Urbano

Rural

R$ 508 mi

Total

6.547

R$ 683 mi

Unidades

Abastecimento de
Água
(Sanepar 2019)

6.027
Ligações

(Sanepar 2019)
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Detalhamento por setor
Serviços de Saúde

34

Alimentação

50

Reparação Veículos

153

8

Serviços em Geral

695

12

Atividades Financeiras

17

Agências Bancárias

4

5.674

560

1.369

Serviços

Administração Pública

5.221

112

661

Transportes

233

Alojamento

4

Unidades

Rede Sanitária

Números de Empresas (IPC 2021)

Ligações

ANUÁRIO CAMINHOS
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Indústria
Agribusiness

Comércio

Educação
Correios/Out Ativ Entrega

159

CASTRO

Summary in English:

Maior VBP dos Campos Gerais traz
impacto positivo para todo estado
O excelente desempenho no agronegócio faz com que Castro seja uma referência para os Campos Gerais
e para todo o estado. De acordo com os dados mais recentes, o município possui o maior Valor Bruto de
Produção (VBP), que contabiliza R$ 1,7 bilhão. Este valor é impulsionado diretamente pelo fato da cidade ser uma das principais bacias leiteiras do Brasil, com rebanhos de alta qualidade genética. Segundo o
IPC Maps, Castro tem um potencial de consumo de R$ 1,76 bilhão, ficando atrás somente de Ponta Grossa e Telêmaco Borba. Ainda neste quesito, a cidade se posiciona em 417º no ranking nacional. No período
de um ano, também houve um aumento na gama industrial. Considerando todos os segmentos, foram registradas 106 novas empresas em 2021, o que resulta em um total de 1.645 indústrias. No setor de agrobusiness, o município tem 224 empresas, enquanto a área de serviços ultrapassa os 3,9 mil empreendimentos. O bom desempenho econômico proporcionou uma evolução no PIB, que está avaliado em R$ 2,8
bilhões.

The excellent performance in
agribusiness makes Castro a
reference for the Campos Gerais
region and for the entire state.
According to the most recent data,
the municipality has the highest
Gross Production Value (VBP), which
accounts for R$ 1.7 billion. This
value is directly driven by the
fact that the municipality is one
of the main milk basins in Brazil,
with herds of high genetic quality.
According to IPC Maps, Castro has
a potential consumption of R$ 1.76
billion, second only to Ponta Grossa
and Telemaco Borba. Still in this
aspect, the city is positioned 417th in
the national ranking.

Distâncias:
Da capital: 156,6 km
Do Porto de Paranaguá: 259 km
Do aeroporto mais próximo, Sant’Ana, em Ponta Grossa: 56,7 km
Como chegar: BR-340, PR-151

ÁREA TERRITORIAL

2.526,14 km²
ANIVERSÁRIO:

21 de janeiro

52.265

Prefeitura: Praça Pedro Kaled, 22, Centro
CEP: 84165-540 | 42 2122-5000

Ranking Brasil

Associação Comercial: Rua Dr. Jorge Xavier da Silva, 408,
salas 05 e 06, Centro | CEP: 84165-000 | 42,3232-6060

Valor Adicionado Bruto

(IBGE/IPARDES 2018)

R$ 2,8 bi

R$ 39,6 mil
PIB per capita

R$ 546 mi

Serviços

R$ 1,09 bi

417º
30º

Ranking Estadual
Maior share Classe C1

Trigo

60.800 ton

Milho

94.640 ton

Batata

48.310 ton

0,03488%

73,44%

Grau de
Urbanização
(IBGE 2010)

R$ 2,52 bilhões

PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA
258.630 ton

26,2%

(IPC Marketing)

R$ 552,6 mi

Total

(IPC 2021)

Indicadores Sociais

(IBGE 2018)

Indústria

Agropecuária

72.113

(TSE 2020)

Share de consumo

PIB a preços correntes

Soja

Eleitores População

Contato:
Câmara: Rua Cel. Jorge Marcondes, 501, Vila Rio Branco
CEP: 84172-020 | 42.3233-8500

RIQUEZAS

Clima

Subtropical
Úmido

ARRECADAÇÃO MUNICIPAL
(PREFEITURA)

R$ 1,72 bi
VALOR BRUTO DE
PRODUÇÃO
(DERAL 2019)

Número de
Domicílios

(IBGE 2019)

R$ 238,5 mi

Receita Municipal (2020)

Frota
veículos

Densidade
Demográfica

23.562 45.863
(IPC 2021)

(IPC 2021)

28,5
habitantes/km²
(IPC 2021)

0,703

R$ 42,8 mi

Receita tributária (2020)

IDH 2010
(PNUD/IPEA)

ÍNDICE DE POTENCIAL DE CONSUMO ( IPC MARKETING 2021)
R$ 322 mi

Urbano

Rural

339.109 MwH

R$ 1,44 bi

Total

Consumo

Energia Elétrica
(Copel 2019)

R$ 1,76 bi

26.971

Consumidores

21.420

Números de Empresas (IPC 2021)

1.645

Indústria

224

Agribusiness

3.911

Unidades

Detalhamento por setor
Serviços de Saúde

126

Alimentação

721

Educação

136

Reparação Veículos

452

Serviços em Geral

1.761

Serviços

Administração Pública

2.094

Transportes

613

Alojamento

19

Comércio

Correios/Out Ativ Entrega

11
36

Atividades Financeiras
Agências Bancárias

Abastecimento de
Água
(Sanepar 2019)

Ligações

17.282

31
5

19.717
Unidades

Rede Sanitária
(Sanepar 2019)

15.848
Ligações
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Summary in English:
With a territory of approximately
574,9 km², Curiúva stands out for
agricultural production. In the year
2019, IBGE data accounted for a
harvest of 34,000 tons of soybeans.
Another productive segment that is on
the rise is sugarcane, which recorded
400 tons in the same period. Between
2017 and 2018, the municipality had a
significant growth in GDP, that jumped
from R$224.7 million to R$232.2
million. Curiúva has 185 industries
in the most varied sectors, with
an emphasis on the construction
industry. In the services area, 570
enterprises are still active this year,
which reveals the installation of 69
locations framed in this sector.

CURIÚVA

Geração de riquezas é favorecida
pelo desenvolvimento agrário
Com um território de aproximadamente 574,9 km², Curiúva se destaca pela produção agrícola. No ano de
2019, dados do IBGE contabilizaram uma colheita de 34 mil toneladas de soja. Outro segmento produtivo que está em alta é a Cana-de-açúcar, que registrou 4mil toneladas no mesmo período. Entre 2017 e
2018, a cidade teve um crescimento significativo no PIB, que saltou de R$ 224,7 milhões para R$ 232,2 milhões. No detalhamento de empresas, Curiúva tem 185 indústrias nos mais variados setores, com destaque para o ramo de construção. Na área de serviços, 570 empreendimentos seguem em atividade neste
ano, o que revela a instalação de 69 locais enquadrados neste setor nos últimos 12 meses. O potencial de
consumo local está avaliado em R$ 267,6 milhões, o que coloca Curiúva em 163º lugar no ranking do Paraná. Com pouco mais de 15 mil habitantes, o PIB per capita da cidade alcançou R$ 15.485 no levantamento mais recente, superando os R$ 14,9 mil registrados em 2017.

Distâncias:
Clima

Subtropical
Úmido

Da capital: 281 km
Do Porto de Paranaguá: 383 km
Do aeroporto mais próximo, Sant’Ana, em Ponta Grossa: 181 km
Como chegar: PR - 090, 160

Eleitores População

10.468
(TSE 2020)

15.287
(IPC 2021)

2.082º

Ranking Brasil

163º

Ranking Estadual
Maior share Classe B2
Share de consumo

ÁREA TERRITORIAL

574,96 km²

Contato:

ANIVERSÁRIO:

Prefeitura: Av. Antônio Cunha, 81, Centro
CEP: 84280-000 | 43.3545-1222

26 de outubro

Câmara: Av. Pref. Joaquim Carneiro, 599, Centro
CEP: 84280-000 | 43.3545-1334

22,1%

Associação Comercial: Av. Antônio Cunha, 589, Centro
CEP: 84280-000 | 43.3545-1354

0,00527%

RIQUEZAS

Indicadores Sociais
(IPC Marketing)

(IBGE/IPARDES 2018)

R$ 232,3 mi
PIB a preços correntes

68,76%

Grau de
Urbanização
(IBGE 2010)

Valor Adicionado Bruto

R$ 15,4 mil
PIB per capita

Número de
Domicílios

Frota
veículos

5.329

7.881

26,5

(IPC 2021)

(IPC 2021)

habitantes/km²
(IPC 2021)

0,656

IDH 2010

Agropecuária

R$ 69,7 mi

Serviços

R$ 73,7 mi

Adm. Pública

R$ 63,5 mi

Total

R$ 219,2 milhões

PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA

Densidade
Demográfica

Soja

34.040 ton

Tomate

4.110 ton

Milho

15.000 ton

Cana

4.000 ton

(IBGE 2018)

(IBGE 2019)

ARRECADAÇÃO MUNICIPAL
(PREFEITURA)

R$ 148,2 mi
VALOR BRUTO DE
PRODUÇÃO

R$ 41,8 mi

Receita Municipal (2020)

(DERAL 2019)

R$ 4,2 mi

Receita tributária (2020)

(PNUD/IPEA)

16.737

ÍNDICE DE POTENCIAL DE CONSUMO ( IPC MARKETING 2021)
MwH

Consumo

Energia Elétrica
(Copel 2019)

5.726

R$ 67 mi

Urbano

Rural

R$ 200 mi

Total

Consumidores

R$ 267 mi

4.259
Unidades

Abastecimento de
Água
(Sanepar 2019)

Rede Sanitária
(Sanepar 2019)
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3.923
Ligações

Não
Divulgado

ANUÁRIO CAMINHOS
DOS CAMPOS GERAIS

Números de Empresas (IPC 2021)

185

570

41

Indústria
Agribusiness

Detalhamento por setor
Serviços de Saúde

23

Alimentação

134

Educação

11

Reparação Veículos

Serviços

Administração Pública

3

Serviços em Geral

392

5

Atividades Financeiras

4

Transportes

65

Agências Bancárias

3

Alojamento

5

Comércio

Correios/Out Ativ Entrega

66
251

FERNANDES PINHEIRO

Summary in English:

Produções agrícolas e madeireiras
impulsionam empregos e renda
Fundada de maneira oficial em 1995, Fernandes Pinheiro é uma das cidades mais jovens dos Campos Gerais. Com um grau de urbanização de apenas 35,3%, o potencial de consumo rural é de R$ 59,6 milhões.
Este valor supera o da área urbana, que registra R$ 34,9 milhões de acordo com o IPC Maps. A principal
classe consumidora é a B2, sendo responsável 23,4% do total. Com a economia estimulada diretamente pelo setor agrícola, a produção de soja é uma das que mais se destaca, com uma produção anual de
aproximadamente 54 mil toneladas. A colheita de batata também teve bons números de acordo com o
último levantamento divulgado pelo IBGE, contabilizando 13,8 mil toneladas. Fernandes Pinheiro também
se destaca pelo gado de corte e pelo setor madeireiro, que movimenta boa parte da geração de empregos. Em 2021, a cidade contabiliza um maior número de empresas na área de serviços em relação a outros anos, com 220 no total. O PIB per capita do município é de R$ 31.215, sendo o 16º maior da região.

Founded officially in 1995, Fernandes
Pinheiro is one of the youngest towns
in Campos Gerais. With a degree
of urbanization of only 35.3%, the
rural consumption potential is R$
59.6 million. This figure exceeds the
urban area, which registers R$ 34.9
million, according to the IPC Maps. The
main consumer class is B2, accounting
for 23.4% of the total. With the
economy stimulated directly by the
agricultural sector, soy production is
one of the most prominent, with an
annual production of approximately
54 thousand tons. The potato harvest
also had good numbers according to
the last survey released by the IBGE,
accounting for 13.8 thousand tons.

Distâncias:
Da capital: 149,8 km
Do Porto de Paranaguá: 252 km
Do aeroporto mais próximo, Sant’Ana, em Ponta Grossa: 59,6 km
Como chegar: PR-438

ÁREA TERRITORIAL

404,49 km²
ANIVERSÁRIO:

10 de dezembro

Clima

Eleitores População

5.295

Contato:

Subtropical
Úmido

Prefeitura: Av. Remis João Loss, 600, Centro
CEP: 84535-000 | 42.3459-1109

Ranking Brasil

Câmara: Av. Remis João Loss, 600, 1º andar, Centro
CEP: 84535-000 | 42.3459-1169

5.556

(TSE 2020)

(IPC 2021)

4.119º
320º

Ranking Estadual
Maior share Classe B2

RIQUEZAS

Share de consumo
(IBGE/IPARDES 2018)

R$ 177,6 mi

Valor Adicionado Bruto

PIB a preços correntes

R$ 31,2 mil
PIB per capita

R$ 80,6 mi

Serviços

R$ 41,6 mi

Total

54.876 ton

Batata

13.800 ton

Milho

17.676 ton

Trigo

6.390 ton

(IPC Marketing)

35,3%

Grau de
Urbanização

R$ 32 mi

(IBGE 2010)

R$ 168,9 milhões

PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA
Soja

0,00186%

Indicadores Sociais

(IBGE 2018)

Agropecuária

Adm. Pública

23,4%

(IBGE 2019)

ARRECADAÇÃO MUNICIPAL
(PREFEITURA)

R$ 215,7 mi
VALOR BRUTO DE
PRODUÇÃO

R$ 33,8 mi

Receita Municipal (2020)

(DERAL 2019)

Número de
Domicílios

Frota
veículos

1.811

2.956

13,7

(IPC 2021)

(IPC 2021)

habitantes/km²
(IPC 2021)

Densidade
Demográfica

0,645

R$ 1,8 mi

Receita tributária (2020)

IDH 2010
(PNUD/IPEA)

ÍNDICE DE POTENCIAL DE CONSUMO ( IPC MARKETING 2021)
R$ 59,6 mi

Urbano

Rural

10.238 MwH

R$ 34,9 mi

Total

Consumo

Energia Elétrica
(Copel 2019)

R$ 94,5 mi

2.156

Consumidores

1.037

Números de Empresas (IPC 2021)

63

Indústria

30

Agribusiness

220

Serviços

92

Comércio

Unidades

Detalhamento por setor
Serviços de Saúde

4

Alimentação

35

Educação

5

Reparação Veículos

Administração Pública

7

Serviços em Geral

Correios/Out Ativ Entrega

2

Atividades Financeiras

0

Agências Bancárias

2

Transportes

17

Alojamento

3

11

Abastecimento de
Água
(Sanepar 2019)

973

Ligações

Não
divulgado

134

Rede Sanitária
(Sanepar 2019)
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GUAMIRANGA

Summary in English:
With a Gross Value of Production (GVP)
of R$ 146.9 million, Guamiranga stands
out for its diversity in agriculture. Amid
the good numbers of corn, wheat and
bean harvests, the main responsible
for the sector’s movement is soybean,
which yields about 15 tons annually.
The municipality is also recognized
for tobacco. In 2019, for example,
there was a harvest of 6.7 thousand
tons of the product. The consumption
potential of the municipality is R$148.5
million. The class responsible for most
of the consumption is B2, which
represents 23.9% of the total. In the
industrial sector, Guamiranga has 99
active companies, 34 of which operate
in the civil construction area.

Diversidade na agricultura gera
rentabilidade para a população
Com um Valor Bruto de Produção (VBP) de R$ 146,9 milhões, Guamiranga se destaca pela diversidade
na agricultura. Em meio aos bons números das colheitas de milho, trigo e feijão, a principal responsável
pelo movimento do setor é a soja, que rende cerca de 15 toneladas anualmente. A cidade também é reconhecida pelo fumo. Em 2019, por exemplo, houve uma colheita de 6,7 mil toneladas do produto. O potencial de consumo do município é de R$ 148,5 milhões. A classe responsável pela maior parte do consumo
é a B2, que representa 23,9% do total. No setor industrial, Guamiranga possui 99 empresas em atividade,
sendo que 34 delas atuam na área de construção. Enquanto isso, o ramo de serviços da cidade contabiliza 334 empreendimentos. Este relevante desempenho econômico impacta diretamente no PIB, que alcança R$ 240,8 milhões. O grau de urbanização de Guamiranga é de 28,3% e o Índice de Desenvolvimento
Humano é de 0,669. A cidade também tem no turismo uma das principais fontes de renda por conta das
várias belezas naturais.

Distâncias:
Clima

Subtropical
Úmido

Eleitores População

6.284
(TSE 2020)

8.881
(IPC 2021)

3.211º

Ranking Brasil

Da capital: 193,9 km
Do Porto de Paranaguá: 325 km
Do aeroporto mais próximo, Sant’Ana, em Ponta Grossa: 90,3 km
Como chegar: BR-373

ÁREA TERRITORIAL

243,549 km²

Contato:

ANIVERSÁRIO:

Prefeitura: Rua Diogo Emanuel de Almenida, 234, Centro
CEP: 84435-000 | 42.3438-1148

16 de novembro

Câmara: Rua José Machado Nascimento, 56, Centro
CEP: 84435-000 | 42.3438-1234

257º

Ranking Estadual
Maior share Classe B2
Share de consumo

Associação Comercial: Rua Antônio Poli, s/n, Centro
CEP: 84435-000 | 42.3438-1355

23,9%
0,00293%

Indicadores Sociais
(IPC Marketing)

RIQUEZAS

(IBGE/IPARDES 2018)

R$ 240,8 mi

28,30%

Grau de
Urbanização
(IBGE 2010)

Número de
Domicílios

Frota
veículos

2.937

4.643

36,3

(IPC 2021)

(IPC 2021)

habitantes/km²
(IPC 2021)

PIB a preços correntes

R$ 27,8 mil
PIB per capita

IDH 2010

Agropecuária
Serviços

R$ 43 mi

Adm. Pública

R$ 38 mi

R$ 231 milhões

PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA
Soja

15.698 ton

Fumo

6.719 ton

Milho

9.573 ton

Feijão

6.026 ton

(IBGE 2018)

R$ 138 mi

Total

Densidade
Demográfica

0,669

Valor Adicionado Bruto

(IBGE 2019)

ARRECADAÇÃO MUNICIPAL
(PREFEITURA)

R$ 146,9 mi
VALOR BRUTO DE
PRODUÇÃO

R$ 29,1 mi

Receita Municipal (2020)

(DERAL 2019)

R$ 1,8 mi

Receita tributária (2020)

(PNUD/IPEA)

12.390 MwH
Consumo

Energia Elétrica
(Copel 2019)

3.008

ÍNDICE DE POTENCIAL DE CONSUMO ( IPC MARKETING 2021)
R$ 93 mi

Urbano

Rural

R$ 55,4 mi

Total

Consumidores

1.367

R$ 148,5 mi

Unidades

Abastecimento de
Água
(Sanepar 2019)

Rede Sanitária

1.308
Ligações

Não
divulgado

(Sanepar 2019)
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99

334

3

Indústria
Agribusiness

Detalhamento por setor
Serviços de Saúde

19

Alimentação

44

Educação

4

Reparação Veículos

Serviços

Administração Pública

8

Serviços em Geral

129

1

Atividades Financeiras

2

Transportes

37

Agências Bancárias

0

Alojamento

1

Comércio

Correios/Out Ativ Entrega

49
169

IMBAÚ

Summary in English:

Entroncamento rodoviário serve
como apoio para a exportação
O Produto Interno Bruto (PIB) de Imbaú apresentou um aumento significativo nos últimos anos. De acordo com o último levantamento feito pelo IBGE, em 2018, o PIB local alcançou R$ 224,8 milhões, superando os R$ 213,3 milhões registrados no ano anterior. O potencial de consumo da cidade também cresceu. Em 2021, o índice atingiu a marca de R$ 218,3 milhões. Com uma localização estratégica, Imbaú é
um ponto de passagem para a exportação de produtos pelo Porto de Paranaguá. Por ligar toda a região norte do Paraná até Ponta Grossa, Curitiba e litoral, a cidade se consolidou como um ponto de parada
para muitos caminhoneiros e viajantes, o que também ajuda a fomentar o setor turístico. Um dos setores responsáveis pelo desenvolvimento econômico local é o de serviços. De acordo com o IPC Maps, 554
empresas deste segmento estão em atividade no município, registrando um aumento em relação a 2020,
quando haviam apenas 462. Na agricultura, os destaques produtivos são a soja, o trigo e o tomate.

The Gross Domestic Product (GDP) of
Imbaú has shown a significant increase
in recent years. According to the latest
survey by IBGE, in 2018, the local GDP
reached R$224.8 million, surpassing the
R$213.3 million recorded in the previous
year. The municipality consumption
potential has also grown. In 2021, the
index reached R$ 218.3 million. With
its strategic location, Imbaú is a transit
point for the exportation of products
through the Port of Paranaguá. By
connecting the entire northern region of
Paraná to Ponta Grossa, Curitiba and the
coast, the municipality has established
itself as a stopping point for many truck
drivers and travelers, which also helps
boosting the tourism sector.

Distâncias:
Da capital: 217,9 km
Do Porto de Paranaguá: 323 km
Do aeroporto mais próximo, Sant’Ana, em Ponta Grossa: 120 km
Como chegar: BR-376, PR-160

ÁREA TERRITORIAL

331,66 km²
ANIVERSÁRIO:

8 de dezembro

Eleitores População

8.083

Contato:
Prefeitura: Av. Francisco Siqueira Kortz, 471, São Cristóvão
CEP: 84250-000 | 42.3278-8100

Ranking Brasil

Câmara: Av. Francisco Siqueira Kort, 473, São Cristóvão
CEP: 84250-000 | 42.3278-1232
Associação Comercial: Av. Ivo Jangada, Ap 2, Centro, Centro
CEP: 84250-000 | 42.3278-1363

RIQUEZAS

Clima

Subtropical
Úmido

(TSE 2020)

R$ 224,8 mi

Valor Adicionado Bruto

PIB a preços correntes

R$ 17,3 mil

193º

Ranking Estadual
Maior share Classe B2

PIB per capita

R$ 30,3 mi

Serviços

R$ 79,6 mi

Total

10.168 ton

Trigo

1.750 ton

Milho

4.885 ton

Tomate

1.110 ton

0,0043%

(IPC Marketing)

62,62%

Grau de
Urbanização

R$ 56,1 mi

(IBGE 2010)

R$ 207,4 milhões

PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA
Soja

23,7%

Indicadores Sociais

(IBGE 2018)

Indústria

Administração

(IPC 2021)

2423º

Share de consumo
(IBGE/IPARDES 2018)

13.451

(IBGE 2020)

ARRECADAÇÃO MUNICIPAL
(PREFEITURA)

R$ 69,1 mi
VALOR BRUTO DE
PRODUÇÃO

R$ 32,2 mi

Receita Municipal (2020)

(DERAL 2019)

Número de
Domicílios

Frota
veículos

Densidade
Demográfica

4.552

6.282

40,7

(IPC 2021)

(IPC 2021)

habitantes/km²
(IPC 2021)

0,622

R$ 5,5 mi

Receita tributária (2020)

IDH 2010
(PNUD/IPEA)

ÍNDICE DE POTENCIAL DE CONSUMO ( IPC MARKETING 2021)
R$ 64,4 mi

Urbano

Rural

14.535 MwH

R$ 153,8 mi

Total

Consumo

Energia Elétrica
(Copel 2019)

R$ 218,3 mi

4.600

Consumidores

3.815

Números de Empresas (IPC 2021)

169

Indústria

47

Agribusiness

Unidades

Detalhamento por setor
9

Alimentação

Serviços

Educação

7

Reparação Veículos

Administração Pública

8

Serviços em Geral

309

Correios/Out Ativ Entrega

2

Atividades Financeiras

1

Transportes

72

Agências Bancárias

2

Alojamento

9

554

Comércio

Serviços de Saúde

142
69

Abastecimento de
Água
(Sanepar 2019)

3.570
Ligações

1.935

233

Unidades

Rede Sanitária
(Sanepar 2019)

1.781
Ligações
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IMBITUVA

Summary in English:
Imbituva is the largest textile industrial
pole of Paraná, which makes it
nationally recognized as the Knitwear
town’. Besides this, the local production
also presents highlights in agriculture
and in the lumber sector, as well
as in shoe manufacturing. Along with
an economy in constant development,
the municipality ‘s evolution in
consumption potential should also
be highlighted. According to the IPC
Maps, the index reached about R$
602.1 million, surpassing the R$ 533.2
million recorded between 2019 and
2020. Currently, Imbituva has the 10th
highest consumption potential among
the municipalities listed in this book and
the 79th in the state.

Confecção de malhas e calçados
fomenta o comércio varejista
Imbituva é o grande polo industrial têxtil do Paraná, o que a faz ser reconhecida nacionalmente como a
‘Cidade das Malhas’. Além disso, a produção local também apresenta destaques na agricultura e no setor
madeireiro, além da confecção de calçados. Junto a uma economia em constante desenvolvimento, também cabe destacar a evolução da cidade no potencial de consumo. Segundo o IPC Maps, o índice alcançou
cerca de R$ 602,1 milhões, superando os R$ 533,2 milhões registrados entre 2019 e 2020. Atualmente,
Imbituva tem o 10º maior potencial de consumo entre os municípios elencados neste livro e o 79º do estado. O Valor Bruto de Produção (VBP) também está entre os mais elevados da região, uma vez que contabiliza um total de R$393,8 milhões. Imbituva possui 564 indústrias em funcionamento no ano de 2021,
no entanto, o ramo que mais cresceu foi o de serviços. O setor contabiliza 1.050 empreendimentos, com
117 a mais em comparação com 2020. O comércio varejista também tem importante influência na cidade,
registrando 633 empresas.

Distâncias:
Clima

Subtropical
Úmido

Da capital: 174,3 km
Do Porto de Paranaguá: 278 km
Do aeroporto mais próximo, Sant’Ana, em Ponta Grossa: 73,6 km
Como chegar: BR-153, PR-522

Eleitores População

22.708
(TSE 2020)

33.310
(IPC 2021)

1.049º

Ranking Brasil

79º

Ranking Estadual
Maior share Classe B2
Share de consumo

ÁREA TERRITORIAL

760,54 km²

Contato:

ANIVERSÁRIO:

Prefeitura: Rua Pref. José Buhrer Junior, 462, Centro
CEP: 84430-000 | 42.3436-1233

3 de maio

Câmara: Rua XV de Novembro, 60, Centro
CEP: 84430-000 | 42.3426-1782

20,6%

Associação Comercial: Av. Sete de Setembro, 967, Centro
CEP: 84430-000 | 42.3436-2167

0,01187%

Indicadores Sociais

RIQUEZAS

(IBGE/IPARDES 2018)

R$ 895,4 mi

(IPC Marketing)

PIB a preços correntes

62,86%

Grau de
Urbanização
(IBGE 2010)

R$ 27,8 mil
PIB per capita

Densidade
Demográfica

11.064

18.475

44,0

Soja

88.504 ton

(IPC 2021)

(IPC 2021)

habitantes/km²
(IPC 2021)

Trigo

11.780 ton

Milho

43.118 ton

Feijão

11.561 ton

IDH 2010

R$ 171 mi

Serviços

R$ 273 mi

Agropecuária

R$ 256 mi

R$ 836,8 milhões

PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA

Frota
veículos

(IBGE 2018)

Indústria

Total

Número de
Domicílios

0,660

Valor Adicionado Bruto

(IBGE 2020)

ARRECADAÇÃO MUNICIPAL
(PREFEITURA)

R$ 393,8 mi
VALOR BRUTO DE
PRODUÇÃO

R$ 94,7 mi

Receita Municipal (2020)

(DERAL 2019)

R$ 9,5 mi

Receita tributária (2020)

(PNUD/IPEA)

ÍNDICE DE POTENCIAL DE CONSUMO ( IPC MARKETING 2021)
73.036 MwH
Consumo

Energia Elétrica
(Copel 2019)

R$ 163,5 mi

11.032

Urbano

Rural

R$ 438,6 mi

Total

Consumidores

R$ 602,1 mi

8,635
Unidades

Abastecimento de
Água
(Sanepar 2019)

8.170
Ligações

6.106
Unidades

Rede Sanitária
(Sanepar 2019)
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5.747
Ligações
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Detalhamento por setor
Serviços de Saúde

31

Alimentação

Educação

16

Reparação Veículos

128

9

Serviços em Geral

559

2

Atividades Financeiras

15

Agências Bancárias

4

564

1.050

Serviços

Administração Pública

49

715

Transportes

100

Alojamento

3

Indústria
Agribusiness

Comércio

Correios/Out Ativ Entrega

183

INÁCIO MARTINS

Summary in English:

Setor de serviços é responsável
por boa parte do rendimento anual
Inácio Martins está localizada no terceiro planalto paranaense, na Serra da Esperança, com 1.198 metros
de altitude acima do nível do mar, sendo o município mais alto do estado. Com apenas 11,1 mil habitantes,
a economia local está centralizada no setor de serviços, que contabiliza 409 empresas registradas em
funcionamento. Logo em seguida, o principal segmento é o de comércio com destaque para o ramo varejista, que possui 220 estabelecimentos. Segundo o IPC Maps, o potencial de consumo da cidade é de R$
16512 milhões, o 237º melhor desempenho do Paraná. Com um território total de 938,6 km², Inácio Martins se destaca na produção de madeira e cereais. Além disso, o segmento agrícola também segue em ascensão, com destaque para a soja e a batata, que possuem uma colheita anual de 7 mil e 1,4 mil toneladas respectivamente. O Valor Bruto de Produção (VPB) da cidade está calculado em R$ 235,3 milhões, um
dos maiores entre os municípios de pequeno porte da região.

Inácio Martins is located in the third
plateau of Paraná, in Serra da
Esperança, a hill with 1,198 meters
of altitude above sea level, being
the highest municipality in the state.
With only 11.1 thousand inhabitants,
the local economy is centered on
the service sector, which accounts for
409 registered companies in operation.
Right after that, the main segment is
commerce, with an emphasis on the
retail branch, with 220 establishments.
According to IPC Maps, the municipality’s
consumption potential is R$ 16512
million, the 237th best performance in
Paraná. With a total territory of 938,6
km², Inácio Martins stands out in the
production of wood and cereals.

Distâncias:
Da capital: 208 km
Do Porto de Paranaguá: 306 km
Do aeroporto mais próximo, Sant’Ana, em Ponta Grossa: 126 km
Como chegar: PR-364

ÁREA TERRITORIAL

938,627 km²
ANIVERSÁRIO:

25 de novembro

Eleitores População

8.047

Contato:
Prefeitura: Rua Sete de Setembro, 332 - Centro
CEP: 85155-000 | 42 3667-8000

Ranking Brasil

Câmara: Rua Sete de Setembro, 370 - Centro
CEP: 85155-000 | 42.3667-1336

(TSE 2020)

11.114

(IBGE 2019)

2999º
237º

Ranking Estadual

Associação Comercial: Rua Generoso Marques, 49, Centro
CEP: 85155-000 | 42.9.9875-6381

RIQUEZAS

Clima

Subtropical
Úmido

Maior share Classe B2

29,1%

Share de consumo
(IBGE/IPARDES 2018)

R$ 191,2 mi

Valor Adicionado Bruto

PIB a preços correntes

R$ 17,1 mil
PIB per capita

R$ 56,3 mi

Serviços

R$ 45,3 mi

Adm. Pública

R$ 50,8 mi

7.980 ton

Feijão

1.256 ton

Milho

4.206 ton

Batata

1.400 ton

(IPC Marketing)

57,46%

Grau de
Urbanização
(IBGE 2010)

R$ 179,2 milhões

PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA
Soja

Indicadores Sociais

(IBGE 2018)

Agropecuária

Total

0,00326

(IBGE 2020)

ARRECADAÇÃO MUNICIPAL
(PREFEITURA)

R$ 235,3 mi
VALOR BRUTO DE
PRODUÇÃO

R$ 46,8 mi

Receita Municipal (2020)

(DERAL 2019)

Número de
Domicílios

Frota
veículos

Densidade
Demográfica

3.507

4.514

11,9

(IPC 2021)

(IPC 2021)

habitantes/km²
(IPC 2021)

0,6

R$ 3,5 mi

Receita tributária (2020)

IDH 2010
(PNUD/IPEA)

ÍNDICE DE POTENCIAL DE CONSUMO ( IPC MARKETING 2021)
R$ 49,3 mi

Urbano

Rural

12.538

R$ 115,9 mi

Total

MwH

Consumo

Energia Elétrica
(Copel 2019)

R$ 165,2 mi

3.517

Consumidores

2.331

Números de Empresas (IPC 2021)

142

Indústria

92

Agribusiness

409

Serviços

259

Comércio

Unidades

Detalhamento por setor
Serviços de Saúde

16

Alimentação

58

Reparação Veículos

36

Educação

6

Administração Pública

5

Serviços em Geral

Correios/Out Ativ Entrega

1

Atividades Financeiras

3

Agências Bancárias

1

Transportes

61

Alojamento

1

Abastecimento de
Água
(Sanepar 2019)

2.109
Ligações

788

221

Unidades

Rede Sanitária
(Sanepar 2019)

703

Ligações
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IPIRANGA

Summary in English:
The Gross Domestic Product (PIB) per
capita of Ipiranga is among the 15
best in this indicator, registering R$
33,3 thousand. This performance puts
the municipality of only 15,3 thousand
inhabitants ahead of towns of larger size,
such as Irati and Piraí do Sul. According
to the IBGE, the degree of urbanization
of Ipiranga is 34.5%, which reflects in
its great agricultural potential, which
produces annually about 90 thousand tons
of soybean and 24 thousand tons of
corn. Besides this, the productive diversity
of Ipiranga also calls the attention with
the cultivation of oats, barley, wheat
and others. In the coming years, the
municipality will play an important role in
the milk basin of the Campos Gerais.

Estímulo da bacia leiteira deve se
unir ao fomento do agronegócio
O Produto Interno Bruto (PIB) per capita de Ipiranga está entre os 15 melhores deste indicador, registrando R$ 33,3 mil. Este desempenho coloca a cidade de apenas 15,3 mil habitantes à frente de municípios de
maior porte, como Irati e Piraí do Sul. Segundo o IBGE, o grau de urbanização de Ipiranga é 34,5%, o que
reflete no grande potencial agrícola da cidade, que produz anualmente cerca de 90 mil toneladas de soja
e 24 mil toneladas de milho. Além disso, a diversidade produtiva de Ipiranga também chama a atenção
com o cultivo de aveia, cevada, trigo e outros. Nos próximos anos, o município exercerá um papel importante na bacia leiteira dos Campos Gerais. A nova fábrica da Tirol, concluída em 2021 a partir de um investimento de R$ 152 milhões, deverá produzir cerca de 600 mil litros de leite longa vida (UHT) por dia,
além de estimular a geração de empregos e fomentar outros setores econômicos. A indústria também
já sinalizou com a possibilidade de ampliar a unidade e incluir outros produtos do ramo de laticínios na
gama produtiva.

Distâncias:
Clima

Subtropical
Úmido

Da capital: 167 km
Do Porto de Paranaguá: 269 km
Do aeroporto mais próximo, Santana, em Ponta Grossa: 66,4 km
Como chegar: BR-487, PR-160

Eleitores População

10.834
(TSE 2020)

15.325
(IPC 2021)

1949º

Ranking Brasil

149º

Ranking Estadual
Maior share Classe C1
Share de consumo

ÁREA TERRITORIAL

926,13 km²

Contato:

ANIVERSÁRIO:

Prefeitura: Rua XV de Novembro, 545, Centro
CEP: 84450-000 | 42.3242-1222

7 de dezembro

Câmara: Rua Alcides Ribeiro de Macedo, 30, Centro
CEP: 84450-000 | 42.3242-1551

25,5%

Associação Comercial: Rua José Maria Taques, 92, sala 2,
Centro | CEP: 84450-000 | 42.3242-1539

0,00571%

Indicadores Sociais
(IPC Marketing)

RIQUEZAS

(IBGE/IPARDES 2020)

R$ 503,9 mi

34,55%

Grau de
Urbanização
(IBGE 2010)

Valor Adicionado Bruto

PIB a preços correntes

R$ 33,3 mil

Número de
Domicílios

Frota
veículos

5.002

8.236

16,5

(IPC 2021)

(IPC 2021)

habitantes/km²
(IPC 2021)

IDH 2010
(PNUD/IPEA)

Consumo

(Copel 2019)

5.305

Serviços

R$ 121 mi
R$ 69 mi

R$ 479,1 milhões

PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA
Soja

90.540 ton

Trigo

14.000 ton

Milho

24.450 ton

Cevada

7.670 ton

(IBGE 2019)

ARRECADAÇÃO MUNICIPAL
(PREFEITURA)

R$ 360,5 mi
VALOR BRUTO DE
PRODUÇÃO

R$ 52 mi

Receita Municipal (2020)

(DERAL 2019)

R$ 5,9 mi

Receita tributária (2020)

ÍNDICE DE POTENCIAL DE CONSUMO ( IPC MARKETING 2021)

22.363 MwH
Energia Elétrica

R$ 261 mi

Total

Densidade
Demográfica

0,652

Agropecuária

Adm. Pública

PIB per capita

(IBGE 2018)

R$ 151,9 mi

Consumidores

Urbano

Rural

R$ 138 mi

Total

2.384

R$ 289,9 mi

Unidades

Abastecimento de
Água
(Sanepar 2019)

2.304
Ligações

1.708
Unidades

Rede Sanitária
(Sanepar 2019)
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1.641
Ligações

ANUÁRIO CAMINHOS
DOS CAMPOS GERAIS

Números de Empresas (IPC 2021)

Detalhamento por setor
Serviços de Saúde

16

Alimentação

12

Reparação Veículos

212

552

Serviços

Administração Pública

29

336

Transportes

57

Alojamento

0

Indústria
Agribusiness

Comércio

Educação
Correios/Out Ativ Entrega

89
60

8

Serviços em Geral

302

5

Atividades Financeiras

1

Agências Bancárias

2

IRATI

Summary in English:

Número de empresas cresce e
expande a atividade comercial
O município de Irati é o 4º mais populoso dos Campos Gerais, com 61,1 mil habitantes. Nos últimos 12
meses, a cidade contabilizou um crescimento no polo industrial. Segundo o mapeamento do IPC Maps divulgado em 2021, o município possui 1.248 empresas neste ramo, sendo 92 a mais em relação ao ano anterior. O setor de serviços também segue em alta, com 3,2 mil estabelecimentos em atividade. Irati também possui um dos maiores potenciais de consumo da região com um total de R$ 1.615.767.855, ficando
atrás somente de Ponta Grossa, Telêmaco Borba e Castro. Levando em consideração todas as cidades
do Paraná, Irati possui o 34º melhor desempenho neste quesito, sendo impulsionado especialmente pelo
consumo das classes B2 e C1, que juntas representam um percentual de 47,1%. Na agricultura, o município se destaca pela produção de soja, milho, feijão e fumo. A criação de aves de corte, suínos e bovinos
também é responsável por boa parte do movimento econômico agropecuário.

Irati is the 4th most populated
municipality in the Campos Gerais, with
61.1 thousand inhabitants. In the last
12 months, Irati registered a growth
in its industrial hub. According to the
IPC Maps mapping released in 2021,
the municipality has 1,248 companies
in this branch, 92 more than in the
previous year. The service sector is
also on the rise, with 3,200 active
establishments. Irati has also one of the
highest consumption potentials in the
region with a total of R$ 1,615,767,855,
right behind Ponta Grossa, Telemaco
Borba and Castro. Taking into account
all the towns in Paraná, Irati has the
34th best performance in this aspect.

Distâncias:
Da capital: 150,3 km
Do Porto de Paranaguá: 254 km
Do aeroporto mais próximo, Sant’Ana, em Ponta Grossa: 73,3 km
Como chegar: BR-277 e PR-364

ÁREA TERRITORIAL

1.000 km²
ANIVERSÁRIO:

15 de julho

Eleitores População

44.567

Contato:
Prefeitura: Rua Coronel Emilio Gomes, 22 - Centro
CEP: 84500-054 | 42.3132-6100

Ranking Brasil

Câmara: Rua Dr. Correia , 139 - Centro
CEP: 84500-021 | 42.3425-2344

(TSE 2020)

Valor Adicionado Bruto

R$ 1,8 bi

PIB a preços correntes

R$ 30,2 mil
PIB per capita

34º

Maior share Classe C1

R$ 257 mi

Serviços

R$ 818 mi

Agropecuária

R$ 294 mi

116.784 ton

Feijão

24.656 ton

Milho

74.235 ton

Cebola

13.160 ton

0,03184 %

(IPC Marketing)

79,94%

Grau de
Urbanização
(IBGE 2010)

R$ 1,62 bilhões

PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA
Soja

26,6%

Indicadores Sociais

(IBGE 2018)

Indústria

Total

(IPC 2021)

447º

Share de consumo
(IBGE/IPARDES 2018)

61.433

Ranking Estadual

Associação Comercial: Rua Frei Jaime, 43 - Centro
CEP: 84500-073 | 42.3423-1091

RIQUEZAS

Clima

Subtropical
Úmido

(IBGE 2020)

ARRECADAÇÃO MUNICIPAL
(PREFEITURA)

R$ 501,9 mi
VALOR BRUTO DE
PRODUÇÃO
(DERAL 2019)

R$ 167,5 mi

Receita Municipal (2020)

Número de
Domicílios

Frota
veículos

21.264

40.312

61,5

(IPC 2021)

(IPC 2021)

habitantes/km²
(IPC 2021)

Densidade
Demográfica

0,726

R$ 33,1 mi

Receita tributária (2020)

IDH 2010
(PNUD/IPEA)

ÍNDICE DE POTENCIAL DE CONSUMO ( IPC MARKETING 2021)
R$ 205,2 mi

Urbano

Rural

105.669 MwH

R$ 1,41 bi

Total

Consumo

Energia Elétrica
(Copel 2019)

R$ 1,6 bi

23.825

Consumidores

19.737

Números de Empresas (IPC 2021)

1.248

Indústria

58

Agribusiness

3.281

Unidades

Detalhamento por setor
Serviços de Saúde

209

Alimentação

Educação

138

Reparação Veículos

Serviços

Administração Pública

18

Serviços em Geral

1.867

Correios/Out Ativ Entrega

31

Atividades Financeiras

Transportes

288

Alojamento

16

Comércio

Agências Bancárias

411
424

Abastecimento de
Água
(Sanepar 2019)

Ligações

17.260

1.695

Unidades

46
5

17.728

Rede Sanitária
(Sanepar 2019)

15.470
Ligações
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IVAÍ

Summary in English:
Focused on the agricultural and farming
sectors, the municipality of Ivaí is one
of the small towns with the greatest
margin for development in the region.
The variety in production is one of
the differentials for the local economy,
which stands out for the cultivation
of soybeans, corn, wheat, and tobacco.
The extraction of yerba mate also
represents a good part of the income
generation. According to the IBGE, this
segment registered around 7,400 tons.
The Gross Domestic Product (GDP) of
Ivaí at current prices in 2018, of R$ 3375
million. The GDP per capita was valued
at around R$ 27.2 thousand. The town’s
consumption potential reached R$ 256
million this year.

Extração de erva-mate favorece
bom desempenho da economia
Com foco nos setores agrícola e agropecuário, o município Ivaí é uma das cidades de pequeno porte com
maior margem para desenvolvimento na região. A variedade na produção é um dos diferenciais para a
economia local, que se destaca pelo cultivo de soja, milho, trigo e fumo. A extração de erva-mate também representa uma boa parte da geração de renda. Segundo o IBGE, este segmento registrou cerca de
7,4 mil toneladas. O Produto Interno Bruto (PIB) de Ivaí a preços correntes contabilizou, em 2018, R$ 375
milhões. O PIB per capita ficou avaliado em torno de R$ 27,2 mil. Segundo o IPC Maps, o potencial de consumo da cidade alcançou R$ 256 milhões neste ano, superando os números de 2020, quando foram registrados R$ 232,2 milhões. Este crescimento foi potencializado pelo consumo das classes B2 e C1, que
constituíram uma parcela de 48,8%. No setor industrial, a cidade possui 188 empresas. O setor de serviços registrou a instalação de 100 novos estabelecimentos entre 2020 e 2021.

Distâncias:
Clima

Subtropical
Úmido

Da capital: 204,6 km
Do Porto de Paranaguá: 306 km
Do aeroporto mais próximo, Sant’Ana, em Ponta Grossa: 104 km
Como chegar: PR - 487

Eleitores População

9.938
(TSE 2020)

14.048
(IPC 2021)

2.152º

Ranking Brasil

ÁREA TERRITORIAL

601,64 km²

Contato:

ANIVERSÁRIO:

Prefeitura: Rua Rui Barbosa, 632, Centro
CEP: 84460-000 | 42.3247-1222

3 de dezembro

170º

Ranking Estadual
Maior share Classe C1
Share de consumo

Câmara: Rua Dr. Ferreira Corrêa, 390, Centro
CEP: 84460-000 | 42.3247-1461

25,6%

Associação Comercial: Rua Rui Barbosa, 478, Centro
CEP: 84460-000 | 42.3247-1271

0,00505%

Indicadores Sociais

RIQUEZAS

(IBGE/IPARDES 2018)

R$ 375,6 mi

(IPC Marketing)

36,12%

Grau de
Urbanização

PIB a preços correntes

R$ 27,2 mil
PIB per capita

(IBGE 2010)

Número de
Domicílios

Frota
veículos

Densidade
Demográfica

4.571

8.625

23,1

(IPC 2021)

(IPC 2021)

habitantes/km²
(IPC 2021)

0,651

Valor Adicionado Bruto
Agropecuária

R$ 172,1 mi

Serviços

R$ 94,2 mi

Adm. Pública

R$ 58,2 mi

Total

R$ 355 milhões

PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA
Soja

46.810 ton

Trigo

7.500 ton

Milho

33.210 ton

Feijão

17.730 ton

(IBGE 2018)

(IBGE 2020)

ARRECADAÇÃO MUNICIPAL
(PREFEITURA)

R$ 230,7 mi
VALOR BRUTO DE
PRODUÇÃO

R$ 40,2 mi

Receita Municipal (2020)

(DERAL 2019)

R$ 3,4 mi

Receita tributária (2020)

IDH 2010
(PNUD/IPEA)

16.643 MwH
Consumo

Energia Elétrica
(Copel 2019)

5.048
Unidades

(Sanepar 2019)

2.637
Ligações

1.818
Unidades

Rede Sanitária
(Sanepar 2019)

R$ 140,7 mi

1.728
Ligações
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Urbano

Rural

R$ 115,3 mi

Total

Consumidores

2.766
Abastecimento de
Água

ÍNDICE DE POTENCIAL DE CONSUMO ( IPC MARKETING 2021)

R$ 256,1 mi

Números de Empresas (IPC 2021)

Detalhamento por setor
Serviços de Saúde

18

188

431

Serviços

Administração Pública

19

267

Transportes

24

Alojamento

1

Indústria
Agribusiness

Comércio

Alimentação

90

Educação

8

Reparação Veículos

6

Serviços em Geral

1

Atividades Financeiras

3

Agências Bancárias

2

Correios/Out Ativ Entrega

47
231

JAGUARIAÍVA

Summary in English:

Aumento no potencial de consumo
reforça crescimento sustentável
De acordo com o IPC Maps, Jaguariaíva contabilizou um alto crescimento no potencial de consumo em
2021, saltando de R$ 737,4 milhões para R$ 808,7 milhões. A classe C1 é a que possui a maior parcela
neste quesito, com 23,8%. Este bom desempenho coloca Jaguariaíva em 7º lugar no ranking regional do
IPC Maps. O Valor Adicionado Bruto (VAB) local revela a importância do setor industrial para a cidade: o
setor contabiliza R$ 582,3 milhões do VAB total, que alcança os R$ 1,2 bilhão. Neste ano, o segmento possui 505 empresas instaladas. O setor de serviços também representa uma boa fatia econômica, com R$
382,7 milhões. Com uma população majoritariamente urbana, Jaguariaíva possui apenas 1,6 mil residências situadas na zona rural. Desde 1984, com a instalação da BO Paper, a cidade é referência na produção de papéis. A fábrica tem capacidade para produzir 160 toneladas deste produto anualmente. O Produto interno Bruto (PIB) per capita local está entre os dez mais elevados deste indicador, contabilizando
R$ 42,5 mil.

According to IPC Maps, Jaguariaíva
accounted for a high growth
in consumption potential in 2021,
jumping from R$737.4 million to
R$808.7 million. Class C1 is the
one with the largest share, with
23.8%. This good performance puts
Jaguariaíva in 7th place in the regional
ranking of the IPC Maps. The local
Gross Added Value (GVA) reveals the
importance of the industrial sector
for the municipality: the sector is
responsible for R$ 582.3 million of
the total GVA, which reaches R$
1.2 billion. This year, the segment
has 505 installed companies. The
services sector also represents a good
economic slice, with R$ 382.7 million.

Distâncias:
Da capital: 228,7 km
Do Porto de Paranaguá: 332 km
Do aeroporto mais próximo, Sant ‘Ana, em Ponta Grossa: 130 km
Como chegar: PR - 151, 092

ÁREA TERRITORIAL

1.447,3 km²
ANIVERSÁRIO:

15 de setembro

Eleitores População

25.031

Contato:
Prefeitura: Praça Isabel Branco, 142, Cidade Alta
CEP: 84200-000 | 43.3535-9400

Ranking Brasil

Câmara: Rua Prefeito Aldo Sampaio Ribas, 222, Cidade Alta
CEP: 84200-000 | 43.3535-8750
Associação Comercial: Rua Waldemar Pereira Loyola, 43,
Centro | CEP: 84200-000 | 43.3535-1531

RIQUEZAS

Clima

Subtropical
Úmido

(TSE 2020)

Valor Adicionado Bruto

R$ 1,4 bi

PIB a preços correntes

R$ 42,6 mil

Indústria

R$ 582 mi

Serviços

R$ 382 mi

57º

Ranking Estadual
Maior share Classe C1

Total

84.350 ton

Trigo

23.100 ton

Milho

22.550 ton

Feijão

3.298 ton

0,01594%

(IPC Marketing)

86,00%

Grau de
Urbanização
(IBGE 2010)

R$ 1,22 bilhões

PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA
Soja

23,8%

Indicadores Sociais

R$ 164 mi

Adm. Pública

PIB per capita

(IBGE 2018)

(IPC 2021)

881º

Share de consumo
(IBGE/IPARDES 2021)

35.187

(IBGE 2020)

ARRECADAÇÃO MUNICIPAL
(PREFEITURA)

R$ 321,7 mi
VALOR BRUTO DE
PRODUÇÃO

R$ 105,9 mi

Receita Municipal (2019)

(DERAL 2019)

Número de
Domicílios

Frota
veículos

Densidade
Demográfica

12.305

18.578

24,2

(IPC 2021)

(IPC 2021)

habitantes/km²
(IPC 2021)

0,743

R$ 16,8 mi

Receita tributária (2019)

IDH 2010
(PNUD/IPEA)

ÍNDICE DE POTENCIAL DE CONSUMO ( IPC MARKETING 2021)
R$ 77,5 mi

Urbano

Rural

569.575 MwH

R$ 731,2 mi

Total

Consumo

Energia Elétrica

R$ 808,7 mi

(Copel 2019)

13.833

Consumidores

12.046

Números de Empresas (IPC 2021)

505

Indústria

93

Agribusiness

1.670

Unidades

Detalhamento por setor
Serviços de Saúde

55

Alimentação

297

Educação

69

Reparação Veículos

168

Serviços em Geral

768

Serviços

Administração Pública

1.138

Transportes

256

Alojamento

17

Comércio

Correios/Out Ativ Entrega

9
12

Atividades Financeiras

15

Agências Bancárias

4

Abastecimento de
Água
(SAMAE 2019)

12.046
Ligações

10.501
Unidades

Rede Sanitária
(SAMAE 2019)

10.501
Ligações
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MALLET

Summary in English:
Mallet has the 3rd highest Gross
Domestic Product (GDP) Per Capita
among the municipalities included in this
indicator, being evaluated at R$ 52.2
thousand. In this aspect, the municipality
is only behind Ortigueira and Carambeí.
The service sector is one of the most
influential in the economic performance
of Mallet. It currently has 713 companies
in this segment. According to the last
IBGE survey, Mallet has a Gross Added
Value (GVA) of R$ 149 million in this
sector alone. In the industrial sector,
223 companies are active. According
to IPC Maps, Mallet has a population
of 13.6 thousand inhabitants and a
consumption potential of R$ 291.5
million.

Movimentação empresarial garante
o 3º maior PIB per capita da região
Mallet possui o 3º maior Produto Interno Bruto (PIB) Per Capita entre os municípios enquadrados neste
indicador, sendo avaliado em R$ 52,2 mil. Neste quesito, a cidade fica atrás somente de Ortigueira e Carambeí. O setor de serviços é um dos que mais influencia no desempenho econômico de Mallet. A cidade
possui, atualmente, 713 empresas neste segmento. Segundo o último levantamento do IBGE, o município
contabiliza um Valor Adicionado Bruto (VAB) de R$ 149 milhões somente neste setor. No ramo industrial, 223 empresas estão em atividade. Segundo o IPC Maps, Mallet tem uma população de 13,6 mil habitantes e um potencial de consumo de R$ 291,5 milhões, o que coloca a cidade na 146ª posição dentro do
ranking estadual. Com alto nível de urbanização, as classes C1 e B2 representam boa parte do consumo
local, com um total de 45,5%. Na agricultura, Mallet se destaca pela produção de soja, que rende aproximadamente 48 toneladas ao ano. A produção de Fumo também se mostra como um diferencial.

Distâncias:
Clima

Subtropical
Úmido

Da capital: 210,6 km
Do Porto de Paranaguá: 309 km
Do aeroporto mais próximo, Aeroporto Sant’Ana Ponta
Grossa: 129 km
Como Chegar: PR-281 | PR-160 | BR-153

Eleitores População

10.424
(TSE 2020)

13.692
(IPC 2021)

1935º

Ranking Brasil

146º

Ranking Estadual
Maior share Classe C1
Share de consumo

ÁREA TERRITORIAL

723.024 km²

Contato:

ANIVERSÁRIO:

21 de setembro

Prefeitura: Rua Major Estevão, 180 - Centro
CEP 84570-000 | 42.3542-1204
Câmara: Av. João Pessoa, 909 - Centro
CEP 84570-000 | 42.3542-1250

24,8%

Associação Comercial: Rua XV de Novembro, 461 - Centro
CEP 84570-000 | 42.3542-1428

0.00574%

Indicadores Sociais

RIQUEZAS

(IBGE/IPARDES 2018)

R$ 710,3 mi

(IPC Marketing)

PIB a preços correntes

58,35%

Grau de
Urbanização
(IBGE 2010)

Número de
Domicílios

Frota
veículos

4.692

9.187

18,9

(IPC 2021)

(IPC 2021)

habitantes/km²
(IPC 2021)

R$ 52,2 mil
PIB per capita

IDH 2010

R$ 291,1 mi

Serviços

R$ 149,2 mi

Total

R$ 149 mi

R$ 651,9 milhões

PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA
Soja

48.050 ton

Fumo

4.440 ton

Milho

17.118 ton

Feijão

4.143 ton

(IBGE 2018)

Indústria

Agropecuária

Densidade
Demográfica

0,708

Valor Adicionado Bruto

(IBGE 2019)

ARRECADAÇÃO MUNICIPAL
(PREFEITURA)

R$ 198 mi
VALOR BRUTO DE
PRODUÇÃO

R$ 45 mi

Receita Municipal (2021)

(DERAL 2019)

R$ 4,5 mi

Receita tributária (2020)

(PNUD/IPEA)

ÍNDICE DE POTENCIAL DE CONSUMO ( IPC MARKETING 2021)
173.492 MwH
Consumo

Energia Elétrica
(Copel 2019)

R$ 97,4 mi

5.553

Urbano

Rural

R$ 194 mi

Total

Consumidores

R$ 291,5 mi

3.745
Unidades

Abastecimento de
Água
(Sanepar 2019)

3.400
Ligações

1.118

Unidades

Rede Sanitária
(Sanepar 2019)

122

988

Ligações

ANUÁRIO CAMINHOS
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Números de Empresas (IPC 2021)

223

Indústria

72

Agribusiness

713

Detalhamento por setor
Serviços de Saúde
Educação

25
8

Alimentação

77

Reparação Veículos

83

Serviços

Administração Pública

9

Serviços em Geral

334

Correios/Out Ativ Entrega

4

Atividades Financeiras

3

Transportes

190

Agências Bancárias

3

Alojamento

3

Comércio

308

grafica
Idealiza
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ORTIGUEIRA

Summary in English:
Driven by the recent industrial
strengthening, the municipality of
Ortigueira has the highest Gross Domestic
Product (GDP) Per Capita of the region,
with R$ 97.5 thousand. The determining
factor for the change in the economic
profile of the municipality was the
installation of the Puma Unit . This unit is
part of the company Klabin S.A., one of the
main producers of packaging paper in the
world. This large investment potentiated
investments in the area of infrastructure,
which resulted in a leap in the generation
of jobs and in tax collection. By 2023,
Klabin intends to complete the expansion
of production capacity, through Puma II.
In all, R$ 12.9 billion should be invested in
this project.

Industrialização garante o maior
PIB per capita dos Campos Gerais
Impulsionado pelo recente fortalecimento industrial, o município de Ortigueira tem o maior Produto Interno Bruto (PIB) Per Capita da região, com R$ 97,5 mil. O fator determinante para a mudança no perfil
econômico da cidade foi a instalação da Unidade Puma da empresa Klabin S.A., uma das principais produtoras de papéis para embalagem do mundo. Este grande aporte potencializou investimentos na área de
infraestrutura, o que resultou em um salto na geração de empregos e na arrecadação de impostos. Até
2023, a Klabin pretende finalizar a expansão da capacidade produtiva, através do Puma II. Ao todo, deverão ser aplicados R$ 12,9 bilhões neste projeto. Além disso, Ortigueira é considerada a capital paranaense do mel. Segundo o IBGE, o município de 21,7 mil habitantes produziu, em 2019,cerca de 795 toneladas
do produto. No último ano, o município apresentou um amplo crescimento no ramo de serviços. Em 2021,
Ortigueira registra 1.003 empresas ligadas ao setor, 181 a mais em comparação com 2020.

Distâncias:
Clima

Subtropical
Úmido

Eleitores População

18.328
(TSE 2020)

21.773
(IPC 2021)

Da capital: 252,9 km
Do Porto de Paranaguá: 355 km
Do aeroporto mais próximo, Sant’Ana, em Ponta Grossa: 130 km
Como chegar: BR-376

ÁREA TERRITORIAL

2.432,08 km²

Contato:

ANIVERSÁRIO:

1.715º

Ranking Brasil

Prefeitura: Rua São Paulo, 80, Centro
CEP: 84350-000 | 42.3277-1388

14 de dezembro

Câmara: Rua São Paulo, 120, Centro
CEP: 84350-000 | 42.3277-1405

129º

Ranking Estadual
Maior share Classe D/E
Share de consumo

Associação Comercial: Av. Brasil, 1105, Centro
CEP: 84350-000 | 42.3277-2105

28,2%
0,00658%

Indicadores Sociais

RIQUEZAS

R$ 2,1 bi

(IPC Marketing)

PIB a preços correntes

41,01 %

Grau de
Urbanização
(IBGE 2010)

R$ 97,5 mil
PIB per capita

7.589

11.486

9,0

Soja

129.690 ton

(IPC 2021)

(IPC 2021)

habitantes/km²
(IPC 2021)

Trigo

14.250 ton

Milho

64.120 ton

Feijão

4.370 ton

Densidade
Demográfica

IDH 2010

R$ 1,3 bi

Serviços

R$ 382,7 mi

Agropecuária

R$ 241,9 mi

R$ 2,05 bilhões

PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA

Frota
veículos

(IBGE 2018)

Indústria

Total

Número de
Domicílios

0,609

Valor Adicionado Bruto

(IBGE/IPARDES 2018)

(IBGE 2019)

ARRECADAÇÃO MUNICIPAL
(PREFEITURA)

R$ 491,7 mi
VALOR BRUTO DE
PRODUÇÃO

R$ 104,1 mi

Receita Municipal (2019)

(DERAL 2019)

R$ 24,8 mi

Receita tributária (2019)

(PNUD/IPEA)

ÍNDICE DE POTENCIAL DE CONSUMO ( IPC MARKETING 2021)
26.268 MwH
Consumo

Energia Elétrica
(Copel 2019)

R$ 179 mi

9.541

Urbano

Rural

R$ 155 mi

Total

Consumidores

R$ 334,1 mi

5.272
Unidades

Abastecimento de
Água
(Sanepar 2019)

4.853
Ligações

3.425
Unidades

Rede Sanitária
(Sanepar 2019)

3.075
Ligações

124 DOS CAMPOS GERAIS
ANUÁRIO CAMINHOS

Números de Empresas (IPC 2021)

Detalhamento por setor
Serviços de Saúde

19

Alimentação

21

Reparação Veículos

124

8

Serviços em Geral

493

2

Atividades Financeiras

8

Agências Bancárias

3

402

1.003

Serviços

Administração Pública

49

595

Transportes

97

Alojamento

8

Indústria
Agribusiness

Comércio

Educação
Correios/Out Ativ Entrega

220

PALMEIRA

Summary in English:

Variedade no agronegócio coloca
a economia local em evidência
A cidade de Palmeira tem um potencial de consumo estimado em R$ 905,2 milhões de acordo com o IPC
Maps. Este desempenho é o 6º melhor entre os municípios abordados neste indicador e o 52º em nível
estadual. Com uma população majoritariamente urbana, o setor de serviços é um dos principais responsáveis por este bom resultado, sendo que 1.866 empresas estão em atividade. Segundo o IBGE, o Valor
Adicionado Bruto (VAB) deste segmento representa um total de R$ 470 milhões. O agronegócio também
contribui para o desenvolvimento econômico de Palmeira, que possui um Valor Bruto de Produção (VBP)
de R$ 682 milhões, o 5º maior da região. Com uma grande variação de plantações, o destaque fica para
as colheitas de soja, milho, trigo, feijão e batata. O Produto Interno Bruto (PIB) de Palmeira gira em torno
de R$ 1,43 bilhão e se manteve estável nos últimos levantamentos do IBGE. Com pouco mais de 34 mil
habitantes, o Índice de Desenvolvimento Humano (IDH) do município é 0,718.

The municipality of Palmeira has an
estimated consumption potential of
R$ 905.2 million according to the
IPC Maps. This performance is the
6th best among the municipalities
addressed in this indicator and the
52nd in the state. With a mostly
urban population, the service sector is
one of the main responsible for this
good result, with 1,866 companies in
activity. According to IBGE, the Gross
Added Value (GVA) of this segment
represents a total of R$ 470 million.
Agribusiness also contributes to the
economic development of Palmeira,
which has a Gross Production Value
(GVA) of R$ 682 million, the 5th largest
in the region.

Distâncias:
Da capital: 80,9 km
Do Porto de Paranaguá: 193 km
Do aeroporto mais próximo, Sant’Ana, em Ponta Grossa: 35,9 km
Como chegar: BR-277

ÁREA TERRITORIAL

1.472,41 km²
ANIVERSÁRIO:

7 de abril

25.674

Prefeitura: Praça Marechal Floriano Peixoto, 11, Centro
CEP: 84130-000 | 42 3909-5000

Ranking Brasil

(TSE 2020)

Valor Adicionado Bruto

R$ 1,4 bi

PIB a preços correntes

R$ 42,3 mil

R$ 247,5 mi

Serviços

R$ 470,6 mi

52º

Maior share Classe C1

15.470 ton

Milho

76.000 ton

Batata

20.360 ton

0,01784 %

(IPC Marketing)

60,32%

Grau de
Urbanização
(IBGE 2010)

R$ 1,29 bilhões

PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA
Trigo

25,8%

Indicadores Sociais

R$ 418,4 mi

Total

178.500 ton

(IBGE 2018)

Indústria

Agropecuária

PIB per capita

(IPC 2021)

740º

Share de consumo
(IBGE/IPARDES 2018)

34.101

Ranking Estadual

Associação Comercial: Rua Coronel Macedo, 388, Centro
CEP: 84130-000 | 42.3252-6056

Soja

Eleitores População

Contato:
Câmara: Rua Coronel Vida, 211, Centro
CEP: 84130-000 | 42.3252-1648

RIQUEZAS

Clima

Subtropical
Úmido

(IBGE 2019)

ARRECADAÇÃO MUNICIPAL
(PREFEITURA)

R$ 682,1 mi
VALOR BRUTO DE
PRODUÇÃO
(DERAL 2019)

R$ 129,2 mi

Receita Municipal (2020)

Número de
Domicílios

Frota
veículos

11.546

22.234

23,2

(IPC 2021)

(IPC 2021)

habitantes/km²
(IPC 2021)

Densidade
Demográfica

0,718

R$ 21,8 mi

Receita tributária (2020)

IDH 2010
(PNUD/IPEA)

ÍNDICE DE POTENCIAL DE CONSUMO ( IPC MARKETING 2021)
R$ 275 mi

Urbano

Rural

106.355 MwH

R$ 630,2 mi

Total

Consumo

Energia Elétrica

R$ 905,2 mi

(Copel 2019)

13.408

Consumidores

8.911

Números de Empresas (IPC 2021)

779

Indústria

59

Agribusiness

1.866

Unidades

Detalhamento por setor
Serviços de Saúde
Educação

56

Alimentação

244

89

Reparação Veículos

192
989

Serviços

Administração Pública

11

Serviços em Geral

1.204

Correios/Out Ativ Entrega

17

Atividades Financeiras

Transportes

228

Alojamento

16

Comércio

Agências Bancárias

Abastecimento de
Água
(Sanepar 2019)

Ligações

7.598
Unidades

20
4

8.469

Rede Sanitária
(Sanepar 2019)

7.197
Ligações
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PAULO FRONTIN

Summary in English:
With only 7.3 thousand inhabitants, Paulo
Frontin has the 3rd smallest population
in this indicator, ahead of Fernandes
Pinheiro and Porto Amazonas. Even with
a low number of inhabitants, the town
presents a favorable economic scenario.
An example of this is the Gross Domestic
Product (GDP) Per Capita of R$ 41.9
thousand, the 9th largest in the region.
The basis of its economy is agriculture,
which stands out for the production of
tobacco and corn. The soybean harvest
is the c municipality’s main crop, yielding
an annual harvest of approximately 50
thousand tons, which reflects in the good
result of the total Gross Production Value
(VBP), estimated at R$ 222.5 million.

Rendimento no consumo da zona
rural supera a área urbana
Com apenas 7,3 mil habitantes, Paulo Frontin possui a 3ª menor população deste indicador, ficando à
frente de Fernandes Pinheiro e Porto Amazonas. Mesmo com o baixo número de habitantes, a cidade
apresenta um cenário econômico favorável. Um exemplo disso é o Produto Interno Bruto (PIB) Per Capita de R$ 41,9 mil, o 9º maior da região. A base da economia frontinense é a agricultura, que se destaca
pela produção de fumo e milho. A colheita de soja é o carro chefe da cidade, rendendo uma colheita anual
de aproximadamente 50 mil toneladas, o que reflete no bom resultado do Valor Bruto de Produção (VBP)
total, estimado em R$ 222,5 milhões. O comércio e pequenas indústrias também ajudam a impulsionar
o desenvolvimento local. De acordo com o IPC Maps, o município tem 158 empresas ligadas ao comércio
varejista e 99 empreendimentos no setor industrial. Em Paulo Frontin, o potencial de consumo rural é superior ao urbano, uma vez que alcança a casa dos R$ 88,2 milhões.

Distâncias:
Clima

Subtropical
Úmido

Da capital: 206 km
Do Porto de Paranaguá: 285 km
Do aeroporto mais próximo, Aeroporto Sant’Ana
Ponta Grossa: 149 km
Como chegar: PR-160 E BR-476

Eleitores População

5.439
(TSE 2020)

7.418
(IPC 2021)

3140º

Ranking Brasil

249º

Ranking Estadual
Maior share Classe C1
Share de consumo

ÁREA TERRITORIAL

370.186 km²

Contato:

ANIVERSÁRIO:

14 de dezembro

Prefeitura: Rua Rui Barbosa, 204 - Centro
CEP: 84635-000 | 42.3543-1210 | 42.3543-1212
Câmara: Rua 22 de Janeiro, 284, Centro
CEP: 84635-000 | 42.3543-1010 | 42.3543-1004

26,6%
0,00303%

Indicadores Sociais
(IPC Marketing)

RIQUEZAS

(IBGE/IPARDES 2018)

R$ 307,4 mi

31,43%

Grau de
Urbanização
(IBGE 2010)

Valor Adicionado Bruto

PIB a preços correntes

R$ 41,9 mil
PIB per capita

Número de
Domicílios

Frota
veículos

2.598

5.037

20,1

(IPC 2021)

(IPC 2021)

habitantes/km²
(IPC 2021)

IDH 2010

R$ 74,6 mi

Adm. Pública

R$ 35,8 mi

R$ 291,9 milhões

PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA
Soja

52.480 ton

Trigo

2.320 ton

Milho

6.400 ton

Fumo

5.280 ton

R$ 155,8 mi

Serviços

Total

Densidade
Demográfica

0,708

Agropecuária

(IBGE 2018)

(IBGE 2019)

ARRECADAÇÃO MUNICIPAL
(PREFEITURA)

R$ 222,5 mi
VALOR BRUTO DE
PRODUÇÃO

Não divulgado

Não divulgado

(DERAL 2019)

(PNUD/IPEA)

10.736 MwH
Consumo

Energia Elétrica
(Copel 2019)

2.779

ÍNDICE DE POTENCIAL DE CONSUMO ( IPC MARKETING 2021)
R$ 88,2 mi

Consumidores

Urbano

Rural

R$ 65,2 mi

Total

R$ 153,5 mi

1.152
Unidades

Abastecimento de
Água
(Sanepar 2019)

Rede Sanitária
(Sanepar 2019)
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1.049
Ligações

Não

Divulgado
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99

Indústria

18

Agribusiness

356

Detalhamento por setor
Serviços de Saúde

16

Alimentação

41

Reparação Veículos

34

Educação

9

Serviços

Administração Pública

5

Serviços em Geral

170

Correios/Out Ativ Entrega

1

Atividades Financeiras

2

Transportes

39

Agências Bancárias

0

Alojamento

1

Comércio

208

PIRAÍ DO SUL

Summary in English:

Produção segue fortalecida com as
colheitas de soja, milho e trigo
Piraí do Sul tem o 11º maior potencial de consumo da região, registrando um total de R$ 501,6 milhões segundo o IPC Maps. A classe responsável pela maior parte do consumo é a B2, com 26% do valor total. No
Produto Interno Bruto (PIB) do município, é possível destacar a forte influência da área de prestação de
serviços. Segundo o IBGE, o Valor Adicionado Bruto (VAB) do setor alcança os R$ 210,7 milhões. A agropecuária também contribui para a economia de Piraí do Sul, que possui um Valor Bruto de Produção (VBP)
na casa dos R$ 698,6 milhões, o 4º maior dos Campos Gerais. Um reflexo deste número são as colheitas
de soja, que rendem até 140 mil toneladas ao ano, milho e trigo. O município tem uma população estimada em 25,7 mil pessoas, com um grau de urbanização de 68,74% e um Índice de Desenvolvimento (IDH)
de 0,708. O nome “Piraí” é uma referência ao Rio Piraí, que banha o município. O termo é originário da língua tupi e significa “rio dos peixes”. O território foi elevado à categoria de município em 1881.

Piraí do Sul has the 11th highest
consumption potential in the region,
registering a total of R$ 501.6
million according to IPC Maps. The
class responsible for most of the
consumption is B2, with 26% of the
total value. In the Gross Domestic
Product (GDP) of the municipality,
it is possible to highlight the
strong influence of the services area.
According to the IBGE, the sector’s
Gross Added Value (GVA) reaches R$
210.7 million. Agriculture and cattle
raising also contribute to the economy
of Piraí do Sul, which has a Gross Value
of Production (GVA) around R$ 698.6
million, the 4th largest in the Campos
Gerais.

Distâncias:
Da capital: 184,2 km
Do Porto de Paranaguá: 288 km
Do aeroporto mais próximo, Sant’Ana,
em Ponta Grossa: 85,6 km
Como chegar: PR-151

ÁREA TERRITORIAL

1.343,94 km²

Clima

Subtropical
Úmido

Contato:

ANIVERSÁRIO:

23 de abril

R$ 798 mi

PIB a preços correntes

R$ 31,5 mil
PIB per capita

141.480 ton

Trigo

29.260 ton

Milho

60.600 ton

Feijão

9.272 ton

(IBGE 2018)

R$ 210,7 mi

Indústria

R$ 210,9 mi

Agropecuária

R$ 194,9 mi

93º
26%
0,00988 %

Indicadores Sociais
(IPC Marketing)

68,74%

Grau de
Urbanização
(IBGE 2010)

R$ 735,9 milhões

PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA
Soja

(IPC 2021)

1.218º

Share de consumo

Serviços

Total

25.764

Maior share Classe B2

Associação Comercial: Avenida Cinco de Março, 355,
Sala 4, Centro | CEP: 84240-000 | 42.3237-1474

Valor Adicionado Bruto

(TSE 2020)

Ranking Estadual

Câmara: Largo Frei Guido Hussmann, 285, Centro
CEP: 84240-000 | 42.3237-8650

(IBGE/IPARDES 2018)

18.407

Ranking Brasil

Prefeitura: Praça Alípio Domingues, 34, Centro
CEP: 84240-000 | 42.3237-8500

RIQUEZAS

Eleitores População

(IBGE 2019)

ARRECADAÇÃO MUNICIPAL
(PREFEITURA)

R$ 698,6 mi
VALOR BRUTO DE
PRODUÇÃO

R$ 77,9 mi

Receita Municipal (2020)

(DERAL 2019)

Número de
Domicílios

Frota
veículos

8.737

14.350

18,4

(IPC 2021)

(IPC 2021)

habitantes/km²
(IPC 2021)

Densidade
Demográfica

0,708

R$ 10,9 mi

Receita tributária (2020)

IDH 2010
(PNUD/IPEA)

ÍNDICE DE POTENCIAL DE CONSUMO ( IPC MARKETING 2021)
R$ 130,5 mi

Urbano

Rural

111.025 MwH

R$ 371 mi

Total

Consumo

Energia Elétrica
(Copel 2019)

R$ 501,6 mi

9.395

Consumidores

6.846

Números de Empresas (IPC 2021)

Unidades

Detalhamento por setor
Serviços de Saúde

39

Alimentação

Educação

22

439

1.178

Serviços

Administração Pública

45

660

Transportes

113

Alojamento

10

Indústria
Agribusiness

Comércio

Correios/Out Ativ Entrega

239

Reparação Veículos

118

6

Serviços em Geral

610

9

Atividades Financeiras

8

Agências Bancárias

4

Abastecimento de
Água

6.496
Ligações

(Sanepar 2019)

5.752
Unidades

Rede Sanitária
(Sanepar 2019)

5.459
Ligações
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PORTO AMAZONAS

Summary in English:
Known as the ‘Apple Capital’, Porto
Amazonas has agriculture as its main
economic potential. According to the
figures of the Municipal Agricultural
Production (PAM), collected by IBGE,
the municipality produced a total of
2.6 thousand tons of the fruit in 2019.
Soybean, corn, and potato harvests
also contribute to the performance in
the Gross Value of Production (GVP),
estimated at R$73 million. This sector
should receive a significant stimulus due
to the installation of the production unit
of Premier Pet, linked to the animal feed
industry. The new factory, valued at
R$ 200 million, should generate more
than 350 jobs, in addition to boosting an
entire production chain.

Industrialização avança, possibilita
oportunidades e muda economia
Conhecida como a ‘Capital da Maçã’, Porto Amazonas tem a agricultura como principal potencializador
econômico. De acordo com os números da Produção Agrícola Municipal (PAM), coletados pelo IBGE, a cidade produziu um total de 2,6 mil toneladas da fruta em 2019. As colheitas de soja, milho e batata também contribuem para o desempenho no Valor Bruto de Produção (VBP) da cidade, estimado em R$ 73
milhões. Este setor deverá receber um estímulo significativo tendo em vista a instalação da unidade produtiva da Premier Pet, ligada ao ramo de rações animais. A nova fábrica avaliada em R$ 200 milhões
deve gerar mais de 350 empregos na cidade, além de potencializar toda uma cadeia produtiva. A indústria será inaugurada no 2º semestre de 2021 e deve abrir as portas de Porto Amazonas para novos investidores. O município de 4,8 mil habitantes também aposta na exploração do turismo náutico para fomentar o desenvolvimento local nos próximos anos.

Distâncias:
Clima
Subtropical
Úmido

Da capital: 76,7 km
Do Porto de Paranaguá: 179 km
Do aeroporto mais próximo, Sant’Ana, em Ponta Grossa: 57,4 km
Como chegar: PR - 151

Eleitores População

3.751

(TSE 2020)

4.899
(IBGE 2019)

ÁREA TERRITORIAL

186,76 km²
3.517º

Ranking Brasil

281º

Ranking Estadual
Maior share Classe C1
Share de consumo

Contato:

ANIVERSÁRIO:

Prefeitura: Rua Guilherme Schiffer, 67, Centro
CEP: 84140-000 | 42.3256-1122

9 de novembro

Câmara: Rua Guilherme Schiffer, 75, Centro
CEP: 84140-000 | 42.3256-1817

25,4%
0,00251%

Indicadores Sociais
(IPC Marketing)

RIQUEZAS

(IBGE/IPARDES 2018)

R$ 120,3 mi
PIB a preços correntes

65,31%

Grau de
Urbanização
(IBGE 2010)

Número de
Domicílios

Frota
veículos

1.665

2.320

26,3

(IPC 2021)

(IPC 2021)

habitantes/km²
(IPC 2021)

R$ 24,9 mil

IDH 2010

Agropecuária

PIB per capita

Serviços

R$ 30 mi
R$ 23,7 mi

Total

R$ 113,2 milhões

PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA
Soja

21,450 ton

Feijão

910 ton

Milho

10.800 ton

Batata

7.200 ton

(IBGE 2018)

R$ 37,8 mi

Adm. Pública

Densidade
Demográfica

0,7

Valor Adicionado Bruto

(IBGE 2019)

ARRECADAÇÃO MUNICIPAL
(PREFEITURA)

R$ 73 mi
VALOR BRUTO DE
PRODUÇÃO

R$ 19,1 mi

Receita Municipal (2020)

(DERAL 2019)

R$ 2,1 mi

Receita tributária (2020)

(PNUD/IPEA)

ÍNDICE DE POTENCIAL DE CONSUMO ( IPC MARKETING 2021)
6.233 MwH
Consumo

Energia Elétrica
(Copel 2019)

1.806

R$ 28,6 mi

Urbano

Rural

R$ 98,5 mi

Total

Consumidores

R$ 127,2 mi

1.590
Unidades

Abastecimento de
Água
(Sanepar 2019)

1.540
Ligações

1.283
Unidades

Rede Sanitária
(Sanepar 2019)

1.249
Ligações
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Números de Empresas (IPC 2021)

139

Indústria

31

Agribusiness

Detalhamento por setor
Serviços de Serviços de Saúde 9

Alimentação

52

Educação

9

Reparação Veículos

20

Serviços

Administração Pública

6

Serviços em Geral

181

145

Correios/Out Ativ Entrega

1

Atividades Financeiras

2

Transportes

16

Agências Bancárias

1

Alojamento

1

298

Comércio

PRUDENTÓPOLIS

Summary in English:

Município registra aumento no PIB
e segue como destaque regional
Com 52,7 mil habitantes, Prudentópolis é a 5ª maior cidade dos Campos Gerais. O município registra um
potencial de consumo avaliado em mais de R$ 1 bilhão, sendo a classe C1 a principal responsável por este
desempenho, com 27,1% do total. O Produto Interno Bruto (PIB) da cidade apresentou um crescimento
razoável nos últimos anos, o que resultou em um total de R$ 1,19 bilhão segundo o levantamento mais
recente. Este número se deve, em boa parte, ao setor de serviços. Com mais de 1,8 mil empresas vinculadas, o segmento representa aproximadamente R$ 426 milhões do Valor Adicionado Bruto (VAB) da cidade. Apesar da grande variedade produtiva, a agricultura de Prudentópolis se destaca pela colheita do
feijão, que em 2019 rendeu 36,3 mil toneladas. O Valor Bruto de Produção (VBP) local é o 8º maior dos
Campos Gerais, com um total de R$ 585,9 milhões. Conhecida pela forte tradição europeia, Prudentópolis se destaca pelas belas igrejas e pela produção de Cracóvia, um dos principais pratos típicos da cidade.

With 52.7 thousand inhabitants,
Prudentópolis is the 5th largest town
in Campos Gerais. The municipality
registers a consumption potential
estimated in more than R$ 1 billion,
being class C1 the main responsible
for this performance, with 27.1%
of the total. The city’s Gross
Domestic Product (GDP) has shown
a reasonable growth in recent years,
which resulted in a total of R$ 1.19
billion according to the most recent
survey. This number is due, in good
part, to the service sector. With
more than 1.8 thousand companies
associated, the segment represents
approximately R$ 426 million of its
Gross Added Value (GVA).

Distâncias:
Da capital: 200,8 km
Do Porto de Paranaguá: 303 km
Do aeroporto mais próximo, Sant’Ana, em Ponta Grossa: 110 km
Como chegar: BR-373 e BR-277

ÁREA TERRITORIAL

2.257,71 km²

Contato:

ANIVERSÁRIO:

Prefeitura: Rua Conselheiro Rui Barbosa, 801 - Centro
CEP: 84400-000 | 42. 3446-8000

12 de agosto

Câmara: Rua Conselheiro Rui Barbosa, 845 - Centro
CEP: 84400-000 | 42. 3446-8600
Associação Comercial: Avenida São João, 2335, Centro
CEP: 84400-000 | 42. 3446-1655

RIQUEZAS

Valor Adicionado Bruto

(IBGE/IPARDES 2018)

R$ 1,19 bi

PIB a preços correntes

R$ 23 mil

Agropecuária
Serviços

109.837 ton

Trigo

16.995 ton

Milho

65.970 ton

Feijão

36.302 ton

Eleitores População

37.979
(TSE 2020)

52.770
(IPC 2021)

675º

Ranking Brasil

49º

Ranking Estadual
Maior share Classe C1
Share de consumo

27,1%
0,01986 %

Indicadores Sociais
(IPC Marketing)

46,04%

R$ 426,4 mi

Grau de
Urbanização

R$ 217,9 mi

Total

(IBGE 2010)

R$ 1,1 milhão

PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA
Soja

R$ 371,3 mi

Adm. Pública

PIB per capita

(IBGE 2018)

Clima
Subtropical
Úmido

(IBGE 2019)

ARRECADAÇÃO MUNICIPAL
(PREFEITURA)

R$ 585,9 mi
VALOR BRUTO DE
PRODUÇÃO
(DERAL 2019)

R$ 139,1 mi

Receita Municipal (2020)

Número de
Domicílios

Frota
veículos

17.605

31.536

(IPC 2021)

(IPC 2021)

Densidade
Demográfica

23,6

habitantes/km²
(IPC 2021)

0,676

R$ 20,4 mi

Receita tributária (2020)

IDH 2010
(PNUD/IPEA)

ÍNDICE DE POTENCIAL DE CONSUMO ( IPC MARKETING 2021)
R$ 386,7 mi

Urbano

Rural

64.765 MwH
Consumo

R$ 621,2 mi

Total

Energia Elétrica
(Copel 2019)

R$ 1 bi

19.883

Consumidores

10.503

Números de Empresas (IPC 2019)

839

Indústria

51

Agribusiness

1.850

Unidades

Detalhamento por setor
Serviços de Saúde

75

Alimentação

306

Educação

68

Reparação Veículos

254
909

Serviços

Administração Pública

13

Serviços em Geral

1.069

Correios/Out Ativ Entrega

16

Atividades Financeiras

Transportes

175

Alojamento

15

Comércio

Agências Bancárias

Abastecimento
de Água
(Sanepar 2019)

Ligações

8.743

15
4

9.768

Unidades

Rede Sanitária
(Sanepar 2019)

7.978
Ligações

ANUÁRIO CAMINHOS
DOS CAMPOS GERAIS

129

REBOUÇAS

Summary in English:
Founded in 1930, Rebouças has an
estimated population of 14.9 thousand
inhabitants and a consumption potential
valued at around R$ 263.5 million. This
performance places the town in the
165th position of Paraná. The main
classes responsible for consumption
in the municipality are B2 and C2,
responsible for 25.8% and 21.7% of the
total share, respectively. With a degree
of urbanization of 52.94%, Rebouças has
a Human Development Index (HDI) of
0.672. Economically, the Gross Domestic
Product (GDP) depends directly on the
agriculture and cattle raising and the
service sector. The municipal production
is concentrated in the cultivation of soy,
corn, wheat, and potatoes.

Consumo cresce entre as classes
B2 e C1 e alinha desenvolvimento
Fundada em 1930, Rebouças tem uma população estimada de 14,9 mil habitantes e um potencial de consumo avaliado em cerca de R$ 263,5 milhões. Este desempenho coloca a cidade na 165ª posição do Paraná. As principais classes responsáveis pelo consumo no município são B2 e C2, responsáveis por 25,8% e
21,7% da fatia total, respectivamente. Com um grau de urbanização de 52,94%, Rebouças possui um Índice de Desenvolvimento Humano (IDH) de 0,672. Economicamente, o Produto Interno Bruto (PIB) depende
diretamente da agropecuária e do setor de serviços. Ao conferir o Valor Adicionado Bruto (VAB) da cidade, é possível observar que os dois segmentos representam R$ 155,2 milhões e R$ 99,2 milhões respectivamente. A produção municipal se concentra no cultivo de soja, milho, trigo e batata. Outra colheita que
entrou em destaque recentemente foi a aveia, que rendeu mil toneladas em 2019. Rebouças foi batizada
em homenagem ao engenheiro Antônio Rebouças, que orientou a construção de uma importante ferrovia
estadual.

Distâncias:
Clima

Subtropical
Úmido

Da capital: 167,3 km
Do Porto de Paranaguá: 272 km
Do aeroporto mais próximo, Sant’Ana, em Ponta Grossa: 91,4 km
Como chegar: BR - 153

Eleitores População

11.515

14.988

(TSE 2020)

ÁREA TERRITORIAL

(IPC 2021)

2112º

Ranking Brasil

165º

Ranking Estadual
Maior share Classe B2
Share de consumo

481,3 km²

Contato:

ANIVERSÁRIO:

Prefeitura: Rua José Afonso Vieira Lopes, 96, Centro
CEP: 84550-000 | 42.3457-1299

21 de setembro

Câmara: Rua Antônio Franco Sobrinho, 344, Centro
CEP: 84450-000 | 42.3457-1175

25,8%

Associação Comercial: Rua Abdalla Miguel Sarraff, 62,
Centro | CEP: 84550-000 | 42.3457-1058

0,00519 %

Indicadores Sociais
(IPC Marketing)

RIQUEZAS

(IBGE/IPARDES 2018)

R$ 379,5 bi

PIB a preços correntes

52,94%

Grau de
Urbanização
(IBGE 2010)

Número de
Domicílios

Frota
veículos

5.191

8.040

(IPC 2021)

(IPC 2021)

R$ 25,5 mil
PIB per capita

31,1

0,672

IDH 2010

Agropecuária

87.413 ton

Trigo

8.875 ton

Milho

20.880 ton

Batata

13.080 ton

R$ 155,2 mi
R$ 99,2 mi

Adm. Pública

R$ 65,9 mi

R$ 362,8 milhões

PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA
Soja

(IBGE 2018)

Serviços

Total

Densidade
Demográfica
habitantes/km²
(IPC 2021)

Valor Adicionado Bruto

(IBGE 2020)

ARRECADAÇÃO MUNICIPAL
(PREFEITURA)

R$ 263 mi
VALOR BRUTO DE
PRODUÇÃO

R$ 45,1 mi

Receita Municipal (2020)

(DERAL 2019)

R$ 4,2 mi

Receita tributária (2020)

(PNUD/IPEA)

ÍNDICE DE POTENCIAL DE CONSUMO ( IPC MARKETING 2021)
21.242 MwH
Consumo

Energia Elétrica
(Copel 2019)

R$ 89,6 mi

5.580

Urbano

Rural

R$ 173,8 mi

Total

Consumidores

R$ 263,5 mi

3.518
Unidades

Abastecimento
de Água
(Sanepar 2019)

3.280
Ligações

2.746
Unidades

Rede Sanitária
(Sanepar 2019)

2.555
Ligações
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Números de Empresas (IPC 2021)

Detalhamento por setor
Serviços de Saúde

18

Alimentação

Educação

13

Reparação Veículos

261

603

Serviços

Administração Pública

27

448

Transportes

47

Alojamento

5

Indústria
Agribusiness

Comércio

Correios/Out Ativ Entrega

98
65

6

Serviços em Geral

340

3

Atividades Financeiras

6

Agências Bancárias

2

RESERVA

Summary in English:

Produção de tomate ajuda a colocar
o VBP entre os 15 melhores da região
Reserva possui o 12º maior potencial de consumo dos Campos Gerais, contabilizando um total de R$ 437
milhões. Em nível estadual, a cidade está classificada na 104ª posição, sendo conduzida pelas classes
B2 e C1. Juntas, elas representam um total de 45,8% do consumo no município. Com uma área de 1,6 mil
km², Reserva possui 447 indústrias nos mais variados setores, o que é fundamental para um bom desenvolvimento econômico. O Produto Interno Bruto (PIB) da cidade deu um salto significativo recentemente.
Em 2017, o PIB a preços correntes alcançou os R$ 551,8 milhões, enquanto o ano de 2018 fechou com um
valor estimado de R$ 617 milhões. Conhecida como a capital paranaense do tomate, o setor agrícola de
Reserva também contribui para este aumento, tendo em vista que a colheita deste fruto tem um rendimento anual de aproximadamente 30 mil toneladas. O Valor Bruto de Produção (VBP) local está avaliado
em aproximadamente 426 milhões, figurando entre os 15 maiores da região.

Reserva has the 12th highest
consumption potential in the Campos
Gerais, accounting for a total of
R$ 437 million. At the state level,
the municipality is ranked 104th,
being driven by classes B2 and C1.
Together, they represent a total of
45.8% of consumption in the city.
With an area of 1.6 thousand km²,
Reserva has 447 industries in the most
varied sectors, which is fundamental
for a good economic development.
The municipality’s Gross Domestic
Product (GDP) has made a significant
leap recently. In 2017, the GDP at
current prices reached R$551.8 million,
while the year 2018 closed with an
estimated value of R$617 million.

Distâncias:
Da capital: 219,3 km
Do Porto de Paranaguá: 322 km
Do aeroporto mais próximo, Sant’Ana, em Ponta Grossa: 120 km
Como chegar: PR-160, 441, 238

ÁREA TERRITORIAL

1.634,57 km²

Contato:

ANIVERSÁRIO:

Associação Comercial: Rua Quintino Bocaiuva, 512, Centro
CEP: 84320-000 | 42.3276-1557

Valor Adicionado Bruto

(IBGE/IPARDES 2018)

R$ 617 mi

PIB a preços correntes

R$ 23,1 mil

R$ 220,7 mi

Serviços

R$ 197,8 mi

Total

83.390 ton

Trigo

6,750 ton

Milho

36.040 ton

Tomate

32.400 ton

VALOR BRUTO DE
PRODUÇÃO

ARRECADAÇÃO MUNICIPAL
(PREFEITURA)

R$ 77 mi

Receita Municipal (2020)

(DERAL 2019)

Urbano

1389º
104º

Share de consumo

27,7%
0,00861 %

(IPC Marketing)

48,49%

Grau de
Urbanização

R$ 117 mi

(IBGE 2019)

R$ 426 mi

Rural

(IPC 2021)

Maior share Classe B2

(IBGE 2010)

Número de
Domicílios

Frota
veículos

8.971

14.678

16,5

(IPC 2021)

(IPC 2021)

habitantes/km²
(IPC 2021)

Densidade
Demográfica

0,618

R$ 6 mi

Receita tributária (2020)

IDH 2010
(PNUD/IPEA)

ÍNDICE DE POTENCIAL DE CONSUMO ( IPC MARKETING 2020)
R$ 149,8 mi

26.927

R$ 579,8 milhões

PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA
Soja

(TSE 2020)

Indicadores Sociais

(IBGE 2018)

Agropecuária

Adm. Pública

PIB per capita

20.178

Ranking Estadual

Câmara: Rua Generoso Marquês, 1035, Centro
CEP: 84320-000 | 42.3276-1409

RIQUEZAS

Eleitores População

Ranking Brasil

Prefeitura: Avenida Cel. Rogério Borba, 741, Centro
CEP: 84320-000 | 42. 3726-8308

26 de março

Clima
Subtropical
Úmido

29.618 MwH

R$ 287,1 mi

Total

Consumo

Energia Elétrica
(Copel 2019)

R$ 437 mi

10.243

Consumidores

6.540

Números de Empresas (IPC 2021)

447

Indústria

84

Agribusiness

1.233

Detalhamento por setor
Serviços de Saúde

28

Alimentação

242

Educação

35

Reparação Veículos

150
564

Serviços

Administração Pública

11

Serviços em Geral

673

Correios/Out Ativ Entrega

4

Atividades Financeiras

6

Transportes

184

Agências Bancárias

3

Alojamento

6

Comércio

Abastecimento de
Água
(Sanepar 2019)

Unidades

6.257
Ligações

4.460
Unidades

Rede Sanitária
(Sanepar 2019)

4.228
Ligações
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RIO AZUL

Summary in English:
With about 15.4 thousand inhabitants,
Rio Azul has a Gross Domestic Product
(GDP) per capita of R$ 40.1 thousand.
In this aspect, the municipality is in
12th place in the region. The strong
points of the local economy are the
agriculture and livestock and services
sectors. They represent, respectively,
R$ 305.2 million and R$ 138.6 million
of the total Gross Added Value (GVA)
of the municipality. Rio Azul owns
one of the largest tobacco productions
in Paraná, which in 2019 yielded
about 16,300 tons, according to IBGE
data. In the same year, soybeans
led the agricultural ranking of the
municipality, with a total of 56,000
tons.

Cultivo de fumo tem crescimento
vertical e é um dos maiores do PR
Com cerca de 15,4 mil habitantes, Rio Azul tem um Produto Interno Bruto (PIB) per capita de R$ 40,1 mil.
Neste quesito, a cidade está em 12º lugar na região. Os pontos fortes da economia local são os setores agropecuário e de serviços. Eles representam, respectivamente, R$ 305,2 milhões e R$ 138,6 milhões
do total do Valor Adicionado Bruto (VAB) do município. Rio Azul é dono de uma das maiores produções
de fumo do Paraná que, em 2019, rendeu cerca de 16,3 mil toneladas, segundo os dados do IBGE. Neste
mesmo ano, a soja liderou o ranking agrícola do município, com um total de 56 mil toneladas. O potencial de consumo em Rio Azul é o 16º melhor deste indicador, contabilizando R$ 305,1 milhões. Com um grau
de urbanização de apenas 35,5%, a cidade também depende muito do setor de serviços, que possui 496
empresas instaladas. Fundado em 1918, o município se desenvolveu a partir das ferrovias, que ajudaram
a potencializar a economia em vários setores.

Distâncias:
Clima

Subtropical
Úmido

Da capital: 188,3 km
Do Porto de Paranaguá: 287 km
Do aeroporto mais próximo, Sant’Ana, em Ponta Grossa: 107 km
Como chegar: BR-153

Eleitores População

10.522
(TSE 2020)

15.432
(IPC 2021)

1.867º

Ranking Brasil

143º

Ranking Estadual
Maior share Classe C1
Share de consumo

ÁREA TERRITORIAL

629,745 km²

Contato:

ANIVERSÁRIO:

Prefeitura: Rua Expedicionário Antônio Cação, 172, Centro
CEP: 84560-000 | 42.3463-1122

14 de Julho

Câmara: Rua Getúlio Vargas, 250, Centro
CEP: 84560-000| 42 3463-1392 | 3463-1700

27,3%

Associação Comercial: Rua 15 de Novembro, 120 - Centro
CEP 84560-000 | 42. 3463-1417

0,00601%

Indicadores Sociais
(IPC Marketing)

RIQUEZAS

(IBGE/IPARDES 2018)

R$ 607,8 mi
PIB a preços correntes

35,56%

Grau de
Urbanização
(IBGE 2010)

Número de
Domicílios

Frota
veículos

5.097

9.915

(IPC 2021)

(IPC 2021)

R$ 40,1 mil
PIB per capita

24,5

0,687
IDH 2010

R$ 305,2 mi

Serviços

R$ 138,6 mi
R$ 67,9 mi

R$ 569,3 milhões

Total

PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA
Soja

56.000 ton

Feijão

5.932 ton

Milho

44.049 ton

Fumo

16.320 ton

(IBGE 2018)

Agropecuária

Adm. Pública

Densidade
Demográfica
habitantes/km²
(IPC 2021)

Valor Adicionado Bruto

(IBGE 2020)

ARRECADAÇÃO MUNICIPAL
(PREFEITURA)

R$ 316,3 mi
VALOR BRUTO DE
PRODUÇÃO

R$ 52,2 mi

Receita Municipal (2020)

(DERAL 2020)

R$ 3,2 mi

Receita tributária (2020)

(PNUD/IPEA)

ÍNDICE DE POTENCIAL DE CONSUMO ( IPC MARKETING 2021)
28.025 MwH
Consumo

Energia Elétrica
(Copel 2019)

5.205

R$ 143 mi

Urbano

Rural

R$ 162 mi

Total

Consumidores

R$ 305,1 mi

2.455
Abastecimento
de Água
(Sanepar 2019)

Unidades

2.288
Ligações

2.235
Unidades

Rede Sanitária
(Sanepar 2019)

132

2.077
Ligações

ANUÁRIO CAMINHOS
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Números de Empresas (IPC 2021)

Detalhamento por setor
Serviços de Saúde

17

Alimentação

Educação

10

Reparação Veículos

202

496

Serviços

Administração Pública

24

336

Transportes

49

Alojamento

5

Indústria
Agribusiness

Comércio

Correios/Out Ativ Entrega

84
59

8

Serviços em Geral

257

2

Atividades Financeiras

1

Agências Bancárias

4

SÃO JOÃO DO TRIUNFO

Summary in English:

Cidade sobe cinco posições no
ranking do potencial de consumo
O município de São João do Triunfo possui um Valor Bruto de Produção (VBP) avaliado em torno de R$
247,9 milhões. O setor agrícola é uma das principais expoentes da economia local, com destaque para
a produção de fumo. Apenas em 2019, a cidade registrou uma colheita de 17,9 mil toneladas neste segmento de plantio. Em comparação com outros cultivos, o fumo perdeu apenas para a soja, que rendeu
um total de 19,2 mil toneladas naquele ano. O Produto Interno Bruto (PIB) de São João do Triunfo cresceu
entre os anos de 2017 e 2018, saltando de R$ 507,7 milhões para R$ 545,1 milhões. Com cerca de 15,3 mil
habitantes, a cidade consolida um potencial de consumo total estimado em R$ 249,7 milhões. A classe
B2 representa a maior parte, com 27,2%. O bom desempenho no consumo fez com que a cidade subisse
cinco posições no ranking estadual. Segundo o IPC Maps, São João do Triunfo tem o 175º melhor desempenho estadual neste quesito. O município foi fundado em 1890, quando o território foi desmembrado de
Palmeira.

The municipality of São João do Triunfo
has a Gross Production Value (GVP)
estimated at around R$ 247.9 million.
The agricultural sector is one of the
main exponents of the local economy,
with emphasis on the production of
tobacco. In 2019 alone, the municipality
recorded a harvest of 17.9 thousand tons
in this planting segment. Compared to
other crops, tobacco was second just
behind soybeans, which yielded a total
of 19.2 thousand tons that year. The
Gross Domestic Product (GDP) of São
João do Triunfo grew between the years
2017 and 2018, jumping from R$ 507.7
million to R$ 545.1 million. Sao Joao do
Triunfo consolidates a total consumption
potential estimated at R$249.7 million.

Distâncias:
Da capital: 125,68 km
Do Porto de Paranaguá: 228 km
Do aeroporto mais próximo, Sant’Ana, em Ponta Grossa: 84,1 km
Como chegar: PR - 151, 340

ÁREA TERRITORIAL

718,91 km²

Contato:

ANIVERSÁRIO:

Prefeitura: Rua Tenente Coronel Carlos Souza, 312, Centro
CEP: 84150-000 | 42. 3447-1222

15 de fevereiro

Câmara: Rua Alipio Antunes Ferreira, 110, Centro |
CEP: 84150-000 | 42.3447-1552

Clima

Subtropical
Úmido

Eleitores População

10.867
(TSE 2020)

(IBGE/IPARDES 2018)

R$ 545,1 mi

2.210º
175º

Ranking Estadual
Maior share Classe B2

Valor Adicionado Bruto

PIB a preços correntes

R$ 36,3 mil
PIB per capita

Agropecuária
Serviços

R$ 91,9 bi

Adm. Pública

R$ 65,9 mi

19.200 ton

Fumo

17.940 ton

Milho

17.100 ton

Batata

5.130 ton

0,00492%

(IPC Marketing)

29,54%
Grau de
Urbanização
(IBGE 2010)

R$ 527 milhões

PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA
Soja

27,2%

Indicadores Sociais

(IBGE 2018)

R$ 346,9 mi

Total

(IBGE 2019)

Ranking Brasil

Share de consumo

RIQUEZAS

15.358

(IBGE 2020)

ARRECADAÇÃO MUNICIPAL
(PREFEITURA)

R$ 247,9 mi
VALOR BRUTO DE
PRODUÇÃO

R$ 42,5 mi

Receita Municipal (2020)

(DERAL 2019)

Número de
Domicílios

Frota
veículos

5.110

7.249

21,3

(IPC 2021)

(IPC 2021)

habitantes/km²
(IPC 2021)

Densidade
Demográfica

0,629

R$ 2,7 mi

Receita tributária (2020)

IDH 2010
(PNUD/IPEA)

ÍNDICE DE POTENCIAL DE CONSUMO ( IPC MARKETING 2021)
R$ 141 mi

Urbano

Rural

Total

Indústria

17

Agribusiness

Consumo

Energia Elétrica
(Copel 2019)

R$ 249,7 mi

Números de Empresas (IPC 2018)

119

20.050 MwH

R$ 108,6 mi

411

Serviços

271

Comércio

5.400

Consumidores

1.696

Detalhamento por setor
Serviços de Saúde

11

Alimentação

81

Educação

11

Reparação Veículos

37

Administração Pública

8

Serviços em Geral

Correios/Out Ativ Entrega

2

Atividades Financeiras

5

Agências Bancárias

2

Transportes

23

Alojamento

0

Abastecimento
de Água
(Sanepar 2019)

231

Unidades

1.520
Ligações

140

Unidades

Rede Sanitária
(Sanepar 2019)

128

Ligações
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SENGÉS

Summary in English:
Currently recognized as a lumber
production center, the town of Sengés
had its development boosted in the
middle of the 20th century, after the
installation of the railroad. With a
population of 19.4 thousand inhabitants,
Sengés has a consumption potential
estimated in R$ 363.1 million. The
performance in this aspect places the
town in 14th place regionally. With a
Gross Value of Production (GVP) of R$ 162
million, the agriculture and cattle raising
in Sengés depends, to a large extent,
on the soybean plantation, which yields
an average annual production of 54.7
thousand tons. The municipality has a
Gross Domestic Product (GDP) of R$ 457
million.

Crescimento é impulsionado pelos
setores industrial e de serviços
Reconhecida atualmente como um polo de produção madeireira, o município de Sengés teve seu desenvolvimento potencializado em meados do século XX, a partir da instalação da estrada de ferro. Com uma
população de 19,4 mil habitantes, Sengés possui um potencial de consumo estimado em R$ 363,1 milhões. O desempenho neste quesito coloca a cidade na 14ª colocação regional. Com um Valor Bruto de
Produção (VBP) de R$ 162 milhões, a agropecuária de Sengés depende, em boa parte, da plantação de
soja, que rende uma produção anual média de 54,7 mil toneladas. O município tem Produto Interno Bruto
(PIB) de R$ 457 milhões, que é estimulado diretamente pelo setor industrial, que possui 231 empresas.
Segundo os dados mais recentes, o Valor Adicionado Bruto (VAB) neste segmento está avaliado em torno
de R$ 142,2 milhões. O setor de serviços foi um dos que mais cresceu no último ano. Em 2021, esta área
fechou o VAB em R$ 120,8 milhões, contabilizando um aumento de R$ 16,6 milhões em relação a 2020.

Distâncias:
Clima
Subtropical
Úmido

Da capital: 269 km
Do Porto de Paranaguá: 371 km
Do aeroporto mais próximo, Sant’Ana, em Ponta Grossa: 168 km
Como chegar: PR - 151, 239

Eleitores População

13.528
(TSE 2020)

19.437
(IBGE 2019)

1618º

Ranking Brasil

123º

Ranking Estadual
Maior share Classe B2
Share de consumo

ÁREA TERRITORIAL

ÁREA TERRITORIAL
1.440,48
km²
1.382,59 km²

Contato:

ANIVERSÁRIO:

Prefeitura: Travessa Souza Naves, 95, Centro
CEP: 84220-000 | 43.3567-1222

1 de março

Câmara: Rua Prefeito Daniel Jorge, 700, Centro
CEP: 84220-000 | 43.3567-3058

28,7%

Associação Comercial: Travessa General Osório, 46, Centro
CEP: 84220-000 | 43.3567-3430

0,00715%

RIQUEZAS

Indicadores Sociais
(IPC Marketing)

(IBGE/IPARDES 2018)

R$ 457,8 mi
PIB a preços correntes

82,04%

Grau de
Urbanização
(IBGE 2010)

R$ 23,7 mil
PIB per capita

Serviços

R$ 120,8 mi

PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA

Densidade
Demográfica

6.534

9.557

13,5

Soja

54.720 ton

(IPC 2021)

(IPC 2021)

habitantes/km²
(IPC 2021)

Trigo

5.400 ton

Milho

22.625 ton

Aveia

2.500 ton

IDH 2010

R$ 142,2 mi

R$ 86,7 mi

Total

Frota
veículos

(IBGE 2018)

Indústria

Adm. Pública

Número de
Domicílios

0,663

Valor Adicionado Bruto

R$ 417,7 milhões

(IBGE 2020)

ARRECADAÇÃO MUNICIPAL
(PREFEITURA)

R$ 162 mi
VALOR BRUTO DE
PRODUÇÃO
(DERAL 2019)

R$ 56,1 mi

Receita Municipal (2020)

R$ 5,9 mi

Receita tributária (2020)

(PNUD/IPEA)

ÍNDICE DE POTENCIAL DE CONSUMO ( IPC MARKETING 2021)
76.466 MwH
Consumo

Energia Elétrica
(Copel 2019)

R$ 63,4 mi

6.726

Urbano

Rural

R$ 299,6 mi

Total

Consumidores

R$ 363,1 mi

5.458
Abastecimento
de Água
(Sanepar 2019)

Unidades

5.282
Ligações

3.152
Unidades

Rede Sanitária
(Sanepar 2019)

3.055
Ligações
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Números de Empresas (IPC 2021)

251

Indústria

96

Agribusiness

724

Detalhamento por setor
Serviços de Saúde

28

Alimentação

Educação

24

Reparação Veículos

124
90

Serviços

Administração Pública

513

Correios/Out Ativ Entrega5

Atividades Financeiras

7

Transportes

Agências Bancárias

3

Comércio

Alojamento

3
112
5

Serviços em Geral

323

TEIXEIRA SOARES

Summary in English:

Agricultura representa importante
fatia das receitas contabilizadas
A cidade de Teixeira Soares tem um Produto Interno Bruto (PIB) de R$ 379,6 milhões, que é estimulado
diretamente pelo setor agropecuário. Segundo o Valor Adicionado Bruto (VAB) mais recente, o segmento
representa R$ 196,6 milhões em relação ao total. A agricultura se destaca pelos cultivos de soja, milho,
trigo e batata, que potencializam o Valor Bruto de Produção (VBP) em Teixeira Soares. Em 2019, este índice alcançou um total de R$ 476,3 milhões. No quesito empresarial, o setor de serviços é predominante e
contabiliza um total de 471 empreendimentos. O agribusiness é outro ramo que está em ascensão na cidade e atualmente registra 43 empresas. De acordo com o IPC Maps, o potencial de consumo em Teixeira Soares alcança a casa dos R$ 229,6 milhões. Este número se deve, em boa parte, às classes C1 e B2,
que juntas representam 43,8% do consumo total. O município tem uma população de 12,7 mil habitantes
e um grau de urbanização estimado em 46,6%.

The town of Teixeira Soares has a Gross
Domestic Product (GDP) of R$ 379.6
million, which is stimulated directly by
the agricultural sector. According to the
most recent Gross Added Value (GVA), the
segment represents R$ 196.6 million in
relation to the total. Agriculture stands
out for the cultivation of soybeans, corn,
wheat, and potatoes, which potentiate
the Gross Value of Production (GVA)
in Teixeira Soares. In 2019, this index
reached a total of R$ 476,3 million. In
the business aspect, the service sector
is predominant and accounts for a
total of 471 enterprises. Agribusiness is
another branch that is on the rise in the
municipality and currently registers 43
companies.

Distâncias:
Da capital: 161 km
Do Porto de Paranaguá: 247 km
Do aeroporto mais próximo, Santana, em Ponta Grossa: 46 km
Como chegar: PR - 438

ÁREA TERRITORIAL

901,77 km²

Contato:

ANIVERSÁRIO:

14 de julho

RIQUEZAS

Ranking Estadual

Associação Comercial: Rua João Ribeiro Macedo, 655,
Centro | CEP: 84350-000 | 42.3460-1377

Maior share Classe C1

Valor Adicionado Bruto

R$ 31,2 mil

Agropecuária
Serviços

PIB per capita

55.556 ton

Batata

14.700 ton

186º
22,8%
0,00453%

(IPC Marketing)

46,64%

Grau de
Urbanização

R$ 56,5 mi

(IBGE 2010)

R$ 361 milhões

PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA

Milho

(IPC 2021)

2344º

Share de consumo

R$ 84,2 mi

Total

12.766

Indicadores Sociais

(IBGE 2018)

R$ 196,6 mi

Adm. Pública

15.600 ton

(TSE 2020)

Câmara: Praça Manoel Ogero Dias, 26, Centro
CEP: 84350-000 | 42.3460-1224

R$ 379 mi

Trigo

7.646

Ranking Brasil

(IBGE/IPARDES 2018)

147.820 ton

Eleitores População

Prefeitura: Rua XV de Novembro, 135, Centro
CEP: 84350-000 | 42.3460-1155

PIB a preços correntes

Soja

Clima

Subtropical
Úmido

(IBGE 2019)

ARRECADAÇÃO MUNICIPAL
(PREFEITURA)

R$ 476,3 mi
VALOR BRUTO DE
PRODUÇÃO

R$ 44 mi

Receita Municipal (2020)

(DERAL 2019)

Número de
Domicílios

Frota
veículos

4.081

5.630

(IPC 2021)

(IPC 2021)

Densidade
Demográfica

14,1

habitantes/km²
(IPC 2021)

0,671

R$ 4,3 mi

Receita tributária (2020)

IDH 2010
(PNUD/IPEA)

ÍNDICE DE POTENCIAL DE CONSUMO ( IPC MARKETING 2021)
R$ 96,3 mi

Urbano

Rural

15.223 MwH
Consumo

R$ 133,3 mi

Total

Energia Elétrica
(Copel 2019)

R$ 229,6 mi

3.603

Consumidores

2.099

Números de Empresas (IPC 2021)

186

Indústria

43

Agribusiness

471

Serviços

198

Comércio

Unidades

Detalhamento por setor
Serviços de Saúde

19

Alimentação

66

Educação

12

Reparação Veículos

39

Administração Pública

6

Serviços em Geral

Correios/Out Ativ Entrega

3

Atividades Financeiras

1

Agências Bancárias

2

Transportes

26

Alojamento

2

Abastecimento de
Água
(Sanepar 2019)

295

1.958
Ligações

985

Unidades

Rede Sanitária
(Sanepar 2019)

916

Ligações

ANUÁRIO CAMINHOS
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Summary in English:
The 2nd best economy of Campos
Gerais belongs to Telemaco Borba. The
Gross Domestic Product (GDP) of the
town reaches R$ 3.4 billion, getting just
behind Ponta Grossa. The per capita
GDP registers R$ 43.9 thousand and is
the 4th highest in this indicator. This
good performance is due, in great part,
to the Klabin industry, which boosts
paper production in the municipality.
The services branch is also one of
the most relevant for the municipality,
since the Gross Added Value (GVA) of
this segment exceeds R$ 972 million.
According to IPC Maps, the consumption
potential of Telemaco Borba is R$ 2.2
billion, being ranked as the 28th best in
Paraná.

TELÊMACO BORBA

‘Capital do Papel’ tem na indústria
a principal fonte de riquezas
A 2ª melhor economia dos Campos Gerais pertence à Telêmaco Borba. O Produto Interno Bruto (PIB) da
cidade alcança os R$ 3,4 bilhões, ficando atrás somente de Ponta Grossa. O PIB per capita registra R$
43,9 mil e é o 4ª maior deste indicador. Este bom desempenho se deve, em grande parte, à indústria Klabin, que potencializa a produção de papel no município. O ramo de serviços também é um dos mais relevantes para a cidade, uma vez que o Valor Adicionado Bruto (VAB) deste segmento ultrapassa os R$
972 milhões. Segundo o IPC Maps, o potencial de consumo de Telêmaco Borba é de R$ 2,2 bilhões, sendo
classificado como o 28º melhor do Paraná. As principais classes que potencializam este número são
as B2 e C1, que contabilizam mais da metade do consumo. Conhecida como a Capital do Papel no Paraná, Telêmaco foi fundada na década de 1960 e atualmente tem uma população estimada de 80,5 mil
habitantes. O município registra um Índice de Desenvolvimento Humano (IDH) de 0,734, um dos maiores
da região.

Distâncias:
Clima

Subtropical
Úmido

Da capital: 241 km
Do Porto de Paranaguá: 347 km
Do aeroporto mais próximo, Sant’Ana, em Ponta Grossa: 145 km
Como chegar: PR - 340, 160, 239

Eleitores População

48.593

80.594

(TSE 2020)

(IPC 2021)

336º

Ranking Brasil

28º

Ranking Estadual
Maior share Classe C1

ÁREA TERRITORIAL

1.382,59 km²

Contato:

ANIVERSÁRIO:

Prefeitura: Praça Dr. Horácio Klabin, 37, Centro
CEP: 84261-170 | 42.3271-1000

21 de março

Câmara: Alameda Oscar Hey, 99, Centro
CEP: 84261-640 | 42.3272-1461

26,3%

Share de consumo

Associação Comercial: Rua Reginaldo Guedes Nocera, 250,
Centro | CEP: 84261-020 | 42.3271-2500

0,04530%

Indicadores Sociais
(IPC Marketing)

RIQUEZAS

(IBGE/IPARDES 2018)

R$ 3,43 bi

PIB a preços correntes

97,95%

Grau de
Urbanização
(IBGE 2010)

Número de
Domicílios

Frota
veículos

(IPC 2021)

(IPC 2021)

R$ 43,9 mil
PIB per capita

58,3

habitantes/km²
(IPC 2021)

0,734

IDH 2010

R$ 972,1 mi

Indústria

R$ 1,7 bi
R$ 351,9 mi

Total

R$ 3,19 bilhões

PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA
Soja

1.768 ton

Aveia

440 ton

Milho

320 ton

Mandioca

360 ton

(IBGE 2018)

Serviços

Adm. Pública

Densidade
Demográfica

27.607 48.786

Valor Adicionado Bruto

(IBGE 2019)

ARRECADAÇÃO MUNICIPAL
(PREFEITURA)

R$ 220,9 mi
VALOR BRUTO DE
PRODUÇÃO
(DERAL 2019)

R$ 268,6 mi
Receita Municipal (2020)

R$ 48,1 mi

Receita tributária (2020)

(PNUD/IPEA)

144.452
MwH

Energia Elétrica
(Copel 2019)

Consumo

ÍNDICE DE POTENCIAL DE CONSUMO ( IPC MARKETING 2021)
R$ 64,4 mi

28.906

Urbano

Rural

R$ 2,2 bi

Total

Consumidores

R$ 2,29 bi

27.853
Unidades

Abastecimento
de Água
(Sanepar 2019)

25.554
Ligações

22.912
Unidades

Rede Sanitária
(Sanepar 2019)

136

20.710
Ligações

ANUÁRIO CAMINHOS
DOS CAMPOS GERAIS

Números de Empresas (IPC 2021)

1.392

Indústria

61

Agribusiness

3.831

Serviços

2.204

Comércio

Detalhamento por setor
Serviços de Saúde

198

Alimentação

573

Educação

169

Reparação Veículos

485

Administração Pública

18

Serviços em Geral

Correios/Out Ativ Entrega

23

Atividades Financeiras

Transportes

414

Alojamento

83

Agências Bancárias

1.816
46
6

TIBAGI

Summary in English:

Colheita de soja potencializa um
dos maiores VBPs da região
Com aproximadamente 20,6 milhões de habitantes, Tibagi possui um potencial de consumo estimado em
R$ 371 milhões. Este número coloca a cidade na 118ª posição no ranking estadual. O principal responsável pelo desenvolvimento municipal é o setor agropecuário, uma vez que Tibagi dispõe do 2º maior Valor
Bruto de Produção (VBP) dos Campos Gerais, alcançando um total de R$ 942,7 milhões. A agricultura é
potencializada pela soja, que em 2019 registrou a maior colheita da região com 366,3 mil toneladas. O
Produto Interno Bruto (PIB) registrou um amplo crescimento nos últimos anos. Em 2018, o PIB a preços
correntes fechou em R$ 896,6 milhões, superando os R$ 871,2 contabilizados em 2017. O ramo de serviços também se mostra importante para a economia da cidade. Entre 2020 e 2021, foram contabilizadas
116 novas empresas neste setor. O Valor Adicionado Bruto (VAB) deste segmento fechou o levantamento
mais recente com um total de R$ 238,2 milhões. Tibagi se tornou município na década de 1980, quando se
emancipou de Castro, e atualmente tem um grau de urbanização de 60,3%.

With approximately 20.6 million
inhabitants, Tibagi has a consumption
potential estimated at R$ 371 million.
This figure places the town in the 118th
position in the state ranking. The main
responsible for municipal development
is the farming and cattle raising sector,
since Tibagi has the second highest Gross
Production Value (GPV) in the Campos
Gerais region, reaching a total of R$
942.7 million. Agriculture is enhanced
by soybeans, which in 2019 recorded
the largest harvest in the region with
366.3 thousand tons. The Gross Domestic
Product (GDP) has registered a big growth
in recent years. In 2018, the GDP at
current prices closed at R$ 896.6 million,
surpassing the R$ 871.2 recorded in 2017.

Distâncias:
Da capital: 216,5 km
Do Porto de Paranaguá: 285 km
Do aeroporto mais próximo,
Sant’Ana, em Ponta Grossa: 106 km
Como chegar: BR - 153, PR - 340

ÁREA TERRITORIAL

2.973,36 km²

Clima

Subtropical
Úmido

Contato:

ANIVERSÁRIO:

18 de março

R$ 43,8 mil

Agropecuária
Serviços

PIB per capita

Milho

145.500 ton

Feijão

21.100 ton

60,32%

Grau de
Urbanização

R$ 106,5 mi

(IBGE 2010)

R$ 845 milhões

PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA
78.000 ton

0,00732%

(IPC Marketing)

R$ 238,2 mi

Total

(IBGE 2019)

R$ 942,7 mi
VALOR BRUTO DE
PRODUÇÃO

ARRECADAÇÃO MUNICIPAL
(PREFEITURA)

R$ 103,3 mi

Receita Municipal (2020)

(DERAL 2019)

21,9%

Indicadores Sociais

(IBGE 2018)

R$ 457 mi

Adm. Pública

Trigo

118º

Share de consumo

R$ 896,6 mi

(IPC 2021)

Ranking Estadual
Maior share Classe B2

Valor Adicionado Bruto

20.686

1.591º

Associação Comercial: Rua Frei Gaudêncio, 888, Centro
CEP: 84300-000 | 42.3275-1281

(IBGE/IPARDES 2018)

366.300 ton

(TSE 2020)

Câmara: Rua Almeida Taques, 769, Centro
CEP: 84300-000 | 42. 3275-1162

PIB a preços correntes

Soja

14.142

Ranking Brasil

Prefeitura: Praça Edmundo Mercer, 34, Centro
CEP: 84300-000 | 42.3916-2200

RIQUEZAS

Eleitores População

Número de
Domicílios

Frota
veículos

6.819

9.152

(IPC 2021)

(IPC 2021)

Densidade
Demográfica

7,01

habitantes/km²
(IPC 2021)

0,664

R$ 16 mi

Receita tributária (2020)

IDH 2010
(PNUD/IPEA)

ÍNDICE DE POTENCIAL DE CONSUMO ( IPC MARKETING 2021)
R$ 124 mi

Urbano

Rural

34.834 MwH
Consumo

R$ 247,5 mi

Total

Energia Elétrica
(Copel 2019)

R$ 371,6 mi

7.933

Consumidores

5.344

Números de Empresas (IPC 2018)

380

Indústria

89

Agribusiness

1.043

Serviços

544

Comércio

Unidades

Detalhamento por setor
Serviços de Saúde

22

Alimentação

207

Educação

32

Reparação Veículos

138
490

Administração Pública

6

Serviços em Geral

Correios/Out Ativ Entrega

7

Atividades Financeiras

Transportes

105

Alojamento

22

Agências Bancárias

Abastecimento
de Água
(Sanepar 2019)

Ligações

3.890

10
4

5.124

Unidades

Rede Sanitária
(Sanepar 2019)

3.727
Ligações

ANUÁRIO CAMINHOS
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Summary in English:
With a territory of 817.8 km², Ventania
has 12.2 thousand inhabitants and
a degree of urbanization of 65.3%.
The consumption potential of the
municipality, estimated at R$ 203
million, is enhanced especially by
the B2 class, which represents
27.2% of its total consumption. The
municipality’s economy is based on
livestock and agriculture, especially
soybeans and corn, which yield an
annual harvest of 68 thousand tons
and 57 thousand tons, respectively.
The Gross Value of Production (GVP)
in Ventania has shown good growth
in recent years, closing 2019 with R$
209.7 million.

VENTANIA

Indústria agropecuária influencia
no aumento do PIB municipal
Com um território de 817,8 km², Ventania possui 12,2 mil habitantes e um grau de urbanização de 65,3%.
O potencial de consumo do município, estimado em R$ 203 milhões, é potencializado especialmente pela
classe B2, que representa 27,2% do consumo total na cidade. O município tem uma economia baseada na
agropecuária, com destaque para o cultivo de soja e milho, que rendem uma colheita anual de 68 mil toneladas e 57 mil toneladas respectivamente. O Valor Bruto de Produção (VBP) em Ventania apresentou
um bom crescimento nos últimos anos, fechando 2019 com R$ 209,7 milhões. No número de empresas,
o principal expoente é o setor de serviços com 504 estabelecimentos. O ramo comercial também segue
em desenvolvimento, com um total de 272 empresas instaladas. O Produto Interno Bruto (PIB) cresceu
R$ 6,6 milhões entre 2017 e 2018, fechando o último levantamento com R$ 228,9 milhões. Enquanto isso,
o PIB per capita se manteve estável em cerca de R$ 19 mil. Ventania se tornou município no começo da
década de 1990, quando foi desmembrado de Tibagi.

Distâncias:
Clima

Da capital: 236,82 km
Do Porto de Paranaguá: 341 km
Do aeroporto mais próximo, Sant’Ana,
em Ponta Grossa: 139 km
Como chegar: PR-151, 090

Eleitores População

12.283

7.068

Subtropical
Úmido

(TSE 2020)

(IPC 2021)

ÁREA TERRITORIAL

817,87 km²
2.563º

Ranking Brasil

202º

Ranking Estadual
Maior share Classe B2

Contato:

ANIVERSÁRIO:

14 de maio

Prefeitura: Avenida Anacleto Bueno de Camargo, 825,
Centro | CEP: 84345-000 | 42. 3274-1144
Câmara: Avenida Anacleto Bueno de Camargo, 1203, CEP:
84345-000 | 42.3274-1169

27,2%

Share de consumo

0,00401%

RIQUEZAS

Indicadores Sociais
(IPC Marketing)

(IBGE/IPARDES 2018)

R$ 228 mi

PIB a preços correntes

65,39%

Grau de
Urbanização
(IBGE 2010)

Número de
Domicílios

Frota
veículos

4.200

5.263

(IPC 2021)

(IPC 2021)

R$ 19,5 mil
PIB per capita

16,18

0,65
IDH 2010

R$ 15,4 mi

Serviços

R$ 65,1 mi

Adm. Pública

R$ 51,9 mi

R$ 213 milhões

PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA
Soja

68.001 ton

Trigo

19.000 ton

Milho

56.600 ton

Cana

15.300 ton

(IBGE 2018)

Indústria

Total

Densidade
Demográfica
habitantes/km²
(IPC 2021)

Valor Adicionado Bruto

(IBGE 2019)

R$ 209,7 mi
VALOR BRUTO DE
PRODUÇÃO
(DERAL 2019)

ARRECADAÇÃO MUNICIPAL
(PREFEITURA)

Não divulgado

Não divulgado

Receita Municipal (2019)

Receita tributária (2019)

(PNUD/IPEA)

ÍNDICE DE POTENCIAL DE CONSUMO ( IPC MARKETING 2021)
23.460 MwH
Consumo

Energia Elétrica
(Copel 2019)

R$ 53,7 mi

3.568

Urbano

Rural

R$ 149,8 mi

Total

Consumidores

R$ 203,6 mi

3.071
Unidades

Abastecimento de Água
(Sanepar 2019)

2.863
Ligações

971

Unidades

Rede Sanitária
(Sanepar 2019)

921

Ligações
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Números de Empresas (IPC 2021)

102

504

27

272

Indústria
Agribusiness

Serviços
Comércio

Detalhamento por setor
Serviços de Saúde

21

Alimentação

129

Educação

7

Reparação Veículos

60

Administração Pública

2

Serviços em Geral

201

2

Atividades Financeiras

4

Agências Bancárias

1

Correios/Out Ativ Entrega
Transportes

72

Alojamento

5

grupo

SOMOS

3 MILHÕES

(PESSOAS
ALCANÇADAS
POR MÊS)

O Grupo aRede é um dos maiores grupos de
comunicação do Paraná. Referência no digital,
com o Portal aRede, principal canal de notícias de
Ponta Grossa e dos Campos Gerais, e destaque
também no impresso, com o Jornal da Manhã, o mais
antigo jornal em circulação ininterrupta na região,
fundado em 4 de julho de 1954. Um diferencial do Grupo
aRede são os projetos editoriais e de envolvimento com a
comunidade, bem como as plataformas digitais
aRedeNegócios, aRedeShopping e aRedeFood.

w w w.a re d e . i nfo

Aconteceu.
Tá na rede!

negócios
food

Foto: Ivan Mendes

