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10 lugares imperdíveis para 
conhecer no Paraná

 Aventura, lazer, meio 
ambiente, cultura e gastrono-
mia, tudo misturado e para 
todas as idades. É isso que o 
Paraná oferece para os turis-
tas. Basta um pulo na região 
de Tibagi, a cerca de 200 
quilômetros de Curitiba, e o 
aventureiro encontra trilhas, 
cachoeiras e esportes radi-
cais para se divertir.
 Se a intenção é des-
cansar, o visitante pode pe-
gar a estrada rumo ao Litoral 
e desbravar a Ilha do Mel, 
destino perfeito para apaixo-
nados, que querem um lugar 
paradisíaco e calmo, para 
relaxar e se curtir. A ideia é 
aproveitar tudo aquilo que 
as belezas naturais podem 
oferecer? Então vá a Foz do 
Iguaçu e se encante com as 
Cataratas ou o Parque das 
Aves.
 Para quem gosta 
de cultura, a recomendação 
é não deixar de conhecer a 
pacata Antonina, também no 
Litoral, que reúne arquitetura 
colonial, monumentos históri-
cos e uma orquestra filarmô-
nica maravilhosa.
Ali do lado, em Morretes, o 
visitante pode se deliciar com 
um dos principais pratos da 
vasta culinária paranaense: 
o barreado. De sobremesa, 
balas de banana. “O Paraná 
oferece um turismo para fa-
mílias, com belezas naturais 
e diversidades culturais e 
gastronômicas”, destaca Ra-
fael Andriguetto, diretor técni-
co da Paraná Turismo.

NÚMEROS
 De acordo com o Mi-
nistério do Turismo, o setor 
já representa 8,1% do Pro-
duto Interno Brunto (PIB). 
Em 2018, o PIB do turismo 
somou 152,5 bilhões de dó-
lares, o que representa um 
crescimento de 3,1% na 
comparação com 2017. No 
total, emprega 6,9 milhões de 
pessoas.
 O Paraná é o quarto 
principal destino do País de 
turistas estrangeiros. Cerca 
de 950 mil pessoas de outros 
países visitaram um dos 347 
atrativos turísticos do Estado 
em 2018, de acordo com a 
Paraná Turismo. Destaque 
para argentinos, paraguaios, 
franceses, alemães, espa-
nhóis e norte-americanos. 
Foz do Iguaçu se posiciona 
como terceiro principal desti-
no dos estrangeiros no País. 
Já Curitiba é a terceira do 
ranking nacional em relação 
a turismo de negócios.
 O desenvolvimento 
do turismo é uma das priorida-
des do Governo Carlos Massa 
Ratinho Junior. Para comemo-
rar o Dia Mundial, seleciona-
mos 10 lugares que você deve 
conhecer no Estado.

1) Foz do Iguaçu
 A cidade está na re-
gião de tríplice fronteira, en-
tre Argentina, Brasil e Para-
guai. É lá que se encontram 
as cataratas mais famosas 
do País, um conjunto de que-
das d’água impressionante, 
com aproximadamente 275 

metros de altura, que se tor-
nou um dos patrimônios his-
tóricos da humanidade.
 Há ainda mais o que 
fazer na cidade, como conhe-
cer o templo budista, nas mar-
gens do Rio Paraná, ou se 
divertir no Parque das Aves. 
Foz oferece ainda ótimos lu-
gares para compras e uma 
gastronomia internacional.
 A Itaipu Binacional, 
maior produtora de energia 
limpa e renovável do mundo, 
faz parte do roteiro em Foz 
do Iguaçu. Além do percur-
so no coração da usina, são 
atrações a visita panorâmica, 
o tradicional passeio à noite 
para o espetáculo da Itaipu 
Iluminada, o Refúgio Bioló-
gico, o Ecomuseu e o polo 
astronômico, com planetário, 
observatório e plataforma de 
observações a olho nu.

2) Curitiba
 Moderna e organi-
zada, a capital do Paraná 
recebeu 5,5 milhões de tu-
ristas no ano passado. Boa 
parte relacionada a negócios 
– Curitiba é o terceiro prin-
cipal polo do setor no País, 
informa a Paraná Turismo. 
O município oferece muito 
mais: áreas verdes, como 
o Parque Barigui, Ópera de 
Arame ou o Jardim Botânico 
e sua imponente estufa de vi-
dro com inspiração no Palá-
cio de Cristal de Londres. Há 
ainda museus como o Oscar 
Niemeyer – ou “Museu do 
Olho”– restaurantes, e a Pe-
dreira Paulo Leminski, desti-
nada a espetáculos e shows 
ao ar livre.

3) Tibagi
 Pertinho de Curitiba, 
Tibagi concentra uma diversi-
dade de atrativos. Trilhas, ca-
choeiras (vá até a Cachoeira 
da Ponte da Pedra) e esportes 
radicais para quem é da aven-
tura. Ou prédios históricos e 
museus que remetem ao iní-
cio do desbravamento do Pa-
raná para quem é da cultura. 
O ápice do passeio, porém, é 
o Cânion Guartelá, com vales 
profundos, inscrições rupes-
tres, quedas d’água e corre-
deiras, um ponto e tanto para 
ser explorado.

4) Antonina e Morretes
 As cidades vizinhas 
são quase irmãs. Antoni-
na é rodeada pela Serra do 
Mar, com casarões coloniais 
erguidos em meio a ruas 
de pedra da região central. 
Destaque para a Igreja Ma-
triz Nossa Senhora do Pilar, 
que fica no ponto mais alto 

da cidade. História, cultura e 
construções marcantes que 
também podem ser explo-
radas em Morretes. A dica é 
conhecer as “irmãs” de trem, 
saindo de Curitiba. E, claro, 
experimentar o barreado em 
um dos clássicos restauran-
tes da região. De sobremesa, 
balas ou sorvete de banana.

5) Vila Velha
 As famosas forma-
ções rochosas ficam a 125 
quilômetros de Curitiba. Os 
pouco mais de 3 mil hectares 
do Parque Estadual de Vila 
Velha abrigam arenitos de 
formas variadas, cavernas, 
furnas de mais de 50 metros 
de altura e a Lagoa Dourada, 
com águas que remetem à 
cor de acordo com a incidên-
cia de luz.

6) Sapopema
 O município fica per-
tinho de Londrina e não está 
nos roteiros mais famosos do 
Estado. Mas é lindo e mere-
ce ser visitado com calma. 
As cachoeiras, como a do 
Messias, são inesquecíveis. 
Outro ponto é Pico Agudo, 
que possui aproximadamen-
te 1.200 metros de altura e 
se consolida como um dos 
principais atrativos turísticos 
da cidade.

7) Ribeirão Claro
 A cidade do Norte 
Pioneiro fica na divisa com o 
estado de São Paulo e se ca-
racteriza pelo espírito aventu-
reiro. Os passeios começam 
na trilha que vai até o topo do 
Morro do Gavião, que entre-
ga de presente ao público um 
visual encantador. Uma tiro-
lesa que chega a atingir 50 
km/h ou o voo livre aguardam 
os mais animados na desci-
da. Conheça ainda a Gruta 
da Água Virtuosa e as casca-
tas Gummy, Véu da Noiva e 
Ruvina.

8) Ilha do Mel
 A Ilha é um dos prin-
cipais pontos turísticos do 
Estado, lotando no verão. 
Praias lindas e belezas na-
turais de encher os olhos faz 
do local um destino perfeito 
para os casais apaixonados 
ou para quem procura um 
lugar calmo para descansar 
e recarregar a bateria. Um 
charme especial: o único jeito 
de explorar a ilha é a pé, atra-
vés das trilhas que cortam a 
natureza.

9) Prudentópolis
Um pedacinho da Ucrânia no 
Paraná. São mais de 100 ca-
choeiras na região, algumas 
delas com mais de 100 me-

tros de altura, o que fazem a 
cidade ser conhecida como a 
terra das cachoeiras gigan-
tes. O Salto São Francisco, 
por exemplo, é uma das ca-
choeiras com maior queda 
d’água do Sul do Brasil. São 
196 metros de altura.

10) Porto Rico
 A cidade do Noroes-
te do Paraná fica a 176 quilô-
metros de Maringá. Banhado 
pelas águas do Rio Paraná, o 
município é repleto de praias 
com água doce, calmas e 
propícias para passeios de 
barco, esportes náuticos 
e pescaria. Destaque tam-
bém para o parque aquático 
com15 mil metros quadrados 
de área de lazer.+

BOX
Conheça o portal que con-
centra informações sobre o 
turismo no Paraná
Desenvolvido pela Secretaria 
de Estado da Comunicação 
Social e da Cultura e pela TV 
Paraná Turismo, o portal Via-
je Paraná (http://www.viaje-
parana.com) concentra todas 
as informações turísticas das 
cidades paranaenses que fa-
zem parte do Mapa do Turis-
mo Brasileiro.
 O site tem dicas e 
roteiros de viagem para 149 
municípios e a intenção é dis-
ponibilizar, até o final do ano, 
informações sobre os 283 
destinos com potencial turís-
tico no Estado.
 A plataforma é atua-
lizada diariamente com dicas 
de passeios, hospedagem e 
gastronomia, além de trazer 
fotos e vídeos dos locais que 
podem ser visitados. Há op-
ções para todos os gostos e 
bolsos, do turismo religioso a 
destinos para famílias e ca-
sais, além de alternativas de 
aventura, natureza e praia. 
Possui ainda páginas exclusi-
vas sobre o Litoral e o Estado, 
com informações gerais sobre 
lugares mais visitados e dicas.
 O portal oferece tam-
bém um calendário com as 
principais festas e atrações 
das cidades paranaenses 
nos destinos turísticos. Outro 
diferencial é a possibilidade 
de verificar a quilometragem 
de um ponto a outro por meio 
da calculadora de distâncias, 
o que permite programar 
melhor o roteiro desejado. 
A página está disponível em 
português e já conta com 70 
destinos traduzidos para o in-
glês. O acesso pode ser via 
computador, tablet ou celular.

Fonte:http://www.aen.pr.gov.br

 II - Representantes da Sociedade Civil
 Titular – Marilza Aparecida Marçal
 Suplente – Dábila Jessica dos Santos
 Titular – Kalyne Stefany Barbosa
 Suplente – Francisco Manoel Oliveira da Silva
 Titular – Juliana Pereira Alcântara Reis
 Suplente – Tatiane Franchi Mondek
 Artigo 2º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
 Edifício da Prefeitura Municipal de Primeiro de Maio, Em 24 de setembro de 2019

Bruna de Oliveira Casanova - Prefeita Municipal

PORTARIA Nº 07/2016
 CÂMARA MUNICIPAL DE PRIMEIRO, ESTADO DO PARANÁ – CMPM, neste ato repre-
sentado por seu Vereador/Presidente da Casa – biênio 2019/2020, assim procede:
 Considerando o sinistro (furto) em desfavor do veículo Corolla – Placa AZT 7633 – RENA-
VAM nº 01013504868 - de propriedade da Câmara Municipal, Estado do Paraná;
 Considerando a necessidade de dar resolução nos trâmites legais para o ressarcimento 
do bem aos cofres do ente lesado;
 Considerando a necessidade de cumprir as exigências estabelecidas pela seguradora 
para análise e o efetivo pagamento do sinistro contida na ETAPA 1 – Documentos – 169 – Cópia da 
baixa de patrimônio.
 RESOLVE:
 Art. 1º - Câmara Municipal de Primeiro de Maio, Estado do Paraná, através desta Portaria 
efetiva a baixa do patrimônio - veículo Corolla – Placa AZT 7633 – RENAVAM nº 01013504868 - per-
tencente à Câmara Municipal de Primeiro de Maio, Estado do Paraná. 
 Art. 2º - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogando as disposições 
em contrário.
 CUMPRA-SE:
 Publique-se em jornal oficial.
 Gabinete da Presidência da Câmara Municipal de Primeiro de Maio, Estado do Paraná, 
em 27 de setembro de 2019.

ELENILSON JOSÉ ESPANHOLO  - PRESIDENTE DO LEGISLATIVO MUNICIPAL


