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1. Caracterização do Município 
1.1 Nome 
Município de Telêmaco Borba 
Praça Dr. Horácio Klabin, 37. 
CEP 84261-170 
Fone (42) 3271-1000 
 
1.2 Poder Executivo 
1.2.1 Nome 
Prefeito Dr. Eros Danilo Araújo 
Gestão 2005/2008 
1.2.2 Endereço 
Praça Dr. Horácio Klabin, 37. 
CEP 84261-170 
1.2.3 telefone/fax/email 
E-mail gabinete@telemacoborba.pr.gov.br 
Telefone: (42) 3271-1003 
 
1.3 Poder Legislativo 
Câmara Municipal de Telêmaco Borba 
Alameda Oscar Hey, nº 99, Centro. 
CEP: 84261-640. 
Telefone: (42) 3272-1461 
 
1.3.1 Vereadores - nome, endereço e telefone 

Vereador João Ernesto Ribeiro (PT) – Presidente da Câmara 
Alameda Oscar Hey, nº 99 – CEP 84261-640 
Rua Miranda,125 – Parque Limeira Área 2 – CEP 84267-030 
Fones: 3272-5169 (residencial) – 9972-3401 
    
Vereador Mário César Marcondes (PTB) – Vice-Presidente 
 
Vereadora Aparecida De Fátima Ribeiro Fraza (FÁTIMA RIBEIRO) – PRP – 
1ª Secretária 
 
Vereador Renato Bahena (PMDB)- 2º Secretário 
Fones: 3273-5759 (res) 
 
Vereadora Marisa Alonso Carneiro (PTB) 
Rua – Rodrigues Alves, 258 – Socomim – CEP 84260-000 
Fones: 3272-1766 (res) –  3904-1617 (trab) -  9106-5708 
 
Vereador Carlos Alberto Merhy (PP) 
Travessa Irati, 33 - CEP 84261-330 
Fones: 3273-1936 (res) – 9981-0642 
 
Vereador Mauri Constantino (PHS) 
Rua Barro Preto, 33 – CEP 84267-220 
Fones: 3273-1255 (trab) – 3273-2415 (res) – 9966-1331 
 

mailto:gabinete@telemacoborba.pr.gov.br


 

 2

Vereador Amauri Pukanski (PT) 
Rua – Bráulio Batista Leal, 288 – Cem Casas  
Fones: 9973-0998, 3272- 3297 
 
Vereador Daniel Silveira Mello (PP) 
Rua Santa Catarina, 281 – Cem Casas – CEP 84260-300 
Fones: 3272-2870 (res) – 9916-9445 
 
Vereador José Fernandes de Andrade (Nando) - PPS 
Fones: 9982-2280  

  

1.4 Poder Judiciário 

Atualmente a Comarca conta com as Varas: Criminal, família, infância e 
juventude; Vara Cível; Vara do Juizado Especial de Pequenas Causas Cíveis e Vara do 
Juizado Especial de Pequenas Causas Criminais; Vara eleitoral e Cartório distribuidor. Todas 
localizadas no Fórum local nominado como Dr. Laurentino Bittencourt Mercer. 

A comarca conta ainda com a Vara do Trabalho, localizada a Rua: 
Governador Bento Munhoz da Rocha Neto, nº 344. Ainda possui Cartório de Registro de 
Imóveis, de Títulos e Documentos, de registro Civil e Pessoas Jurídicas e Tabelionato. 
 
1.4.1 Nome 
Diretora - Doutora Sigret Eloina Rimundo Camargo Viana – Juíza titular da Vara Cível 
1.4.2 Endereço 
Rua Leopoldo Voigt, nº 75, centro 
1.4.3 – Telefone/fax 
(42) 3273 33 30 
 
1.5 Divisão Administrativa  
1.5.1 Distritos 
Distrito Industrial do Triangulo  
1.5.2 Bairros 
Nossa Senhora de Fátima (Cem Casas), Vila Nossa Senhora do Perpétuo Socorro (BNH), 
Núcleo Bandeirantes, Vila São Francisco de Assis, Parque Limeira, Vila Cristina, Jardim 
Bonavila, Vila Osório, Jardim Brasília, Vila Santa Rita, Jardim São Luiz, Vila São Jorge, Vila 
São José, Bairro Macopa, Vila Ana Mari, Jardim Margarida, Bairro Bela Vista do Paraíso, 
Vila Monte Belo, Vila São Vicente de Paula, Jardim Bom Jesus, Alto das Oliveiras, Vila 
Siqueira, Jardim União, Vila Arcina, Jardim Florestal, Vila Rosa, Jardim Adriano, Vila 
Esperança, Loteamento Recanto Feliz, Moradia Rio Alegre, Jardim Europa, Jardim San 
Rafael e Jardim São Félix. 
1.5.3 Outros 
Registra-se ainda a existência do bairro Harmonia, localizado na Fazenda Monte Alegre, de 
propriedade das Industrias Klabin do Paraná S.A. trata-se de núcleo residencial privado 
destinado à moradia de trabalhadores do alto escalão administrativo das Industrias Klabin. 
 
1.6 Órgão Municipal de Turismo 
 Assessoria Especial da Indústria Artesanal, Comércio e Turismo. 
1.6.1 Nome 
Idever Terezinha Lacerda 
1.6.2 Endereço 
Av. Samuel Klabin 725 
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CEP 84261-050 
Fone/Fax  (42) 3904 -1614 
E-mail: idever@uol.com.br 
 
1.7 Conselho Municipal de Turismo 
1.7.1 Nome 
Conselho Municipal de Turismo de Telêmaco Borba 
Obs – O município no momento não dispõe de conselho municipal de turismo, este encontra-
se aguardando a publicação do decreto municipal que deverá ocorrer até o dia 15.10.2005. No 
momento o município possui uma comissão de turismo sendo seus membros nominados 
adiante.  
1.7.2 Presidente: 
 - aguardando o decreto 
1.7.3 Endereço 
Av. Samuel Klabin 725 
CEP 84261-050 
1.7.4 Telefone/email 
Fone (42) 3904 -1614 
E-mail: idever@uol.com.br 
1.7.5 Componentes 
I – Representante da Assessoria Especial da Industria Artesanal, Comercio e Turismo 
- Idever Teresinha Lacerda 
Suplente 
Thiago de Oliveira Silva 
II – Representante da Secretaria Municipal de Finanças 
Celso Elli Buracovski 
Suplente 
Daniel Jorge Neto 
III - Representante da Secretaria Municipal de Educação 
Silvana Rocha 
Suplente 
Elza Aparecida Felipe Camargo 
IV – Representante da Secretaria Municipal de Cultura, Esporte e Recreação 
André Miguel Sidor Coraiola 
Suplente 
Maria Aparecida Sidor Coraiola 
V – Representante da Divisão de Meio Ambiente 
José Carlos Santos 
Suplente 
Rita Margareth Gomes Soni 
VI – Representante da Câmara de Vereadores 
João Ernesto Ribeiro 
VII – Representante da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos 
Eliton de Paula Matos 
Suplente 
Eli Maria Scharaider 
VIII – Monitor de Turismo 
Gilda Maria de Paula Rocha 
IX – Representante da Divisão de Administração 
Silvio Tupiná 
X – Representante da Assessoria de Imprensa 
Marcio Luiz de Andrade 
XI – Representante da Rede Gastronômica 
Zélia Yank 
Suplente 
Tânia Mara Mendes de Oliveira Paulo 

mailto:idever@uol.com.br
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XII – Representante da Rede Hoteleira 
Elizabete Cunha Queiroz 
XIII – Representante das Instituições de Ensino Superior 
Cleonice Aparecida Campos 
Suplente 
Paula Regina Pontara 
XIV - Representante dos Grupos Étnicos 
Tereza Dieguez Perez 
Suplente 
Mustafa Mamad Schadel Asan-El Hayek 
XV – Representante do Núcleo Regional de Educação 
Raquel Belo da Silva 
Suplente 
Regiane Aparecida Sezekalski 
XVI – Representante da Emater 
Carlos Alberto Merhy Filho 
Suplente 
Fátima Regina Cardoso de Souza 
XVII – Representante do SEBRAE 
Vera Lúcia Galvão 
XVIII – Representantes da ACITEL 
Ardison Lelis da Costa e Silva 
XIX – Representante Agência de Turismo 
Rosine Pina 
Suplente 
Desiree Mercer Guimarães 
XX – Representante de ONG 
Silvio Alberto de Gregório 
XXI – Representante do Corpo de Bombeiros 
Sérgio Aparecido Lopes 
Suplente 
Vicente Aparecido Dias 
XXII – Representante da Klabin papel e Celulose 
Maria de Lourdes 
Suplente 
Patrícia Mendes Gaspari 
XXIII – Representante do Conselho da Mulher Executiva 
Mercia feitosa 
Suplente 
Neusa Aparecida Vendrametto Gimenes 
XXIV – Representante das Empresas de Organizações de Eventos 
Joel Rosa Ribas 
Suplente 
Rochel Rocha 
XXV – Representante de Empresas de Transportes 
Onias Francisco de Souza 
Suplente 
Júlio Cezar Brizola 
XXVI – Representante do Harmonia Club 
José Elias Bueno da Rosa 
Suplente 
Nivaldo Sass 
XXVII – Representante dos Artesãos 
Maria Regina Vieira Leite 
Suplente 
Maria Ladi Alves Lourenço. 
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1.7.6. Legislação 
Criada a Lei nº l275 de l0 de Novembro de 2000, que autoriza o Poder Executivo a instituir o 
Conselho Municipal de Turismo de autoria do então Prefeito Municipal Carlos Hugo Wolff 
Von Graffen. 
  
1.8 Fundo Municipal de Turismo 
1.8.1 Legislação 
Criada a Lei 1276 de 10 de Novembro de 2000, que autoriza o Poder Executivo a instituir o 
Fundo Municipal de Turismo. 
 
 
1.9 Histórico 
1.9.1 A ocupação regional 
  A ocupação do território do estado do Paraná começou apenas cerca de século 
e meio após a descoberta do Brasil. Com a descoberta do ouro nos ribeirões que deságuam na 
baía de Paranaguá, considerável fluxo populacional, provindo das regiões de Santos, São 
Vicente, São Paulo e Rio de Janeiro, dirigiu-se para aquela área com a finalidade de explorar 
o metal precioso. E foi justamente a exploração mineral a causa primeira da penetração e 
ocupação do território paranaense. Assim, a medida que as penetrações subiram o primeiro e 
segundo planalto novos núcleos e caminhos iam surgindo. 
  Essa região do estado não só teve um movimento de ocupacional no sentido 
leste-oeste determinado principalmente pela exploração de metais preciosos, como sua 
ocupação se completa no sentido norte-sul dentre os séculos XVIII e XIX com as tropas de 
gado bovinos. Esse segundo sentido de ocupação do território se deu através dos caminhos 
históricos, merece destaque o caminho de Sorocaba a Viamão que, de sua penetração, gera o 
estabelecimento de aglomerados populacionais que mais tarde resultariam várias cidades do 
Paraná. 

Este caminho ligando os centros criadores de gado vacum, muares e eqüinos, 
localizados no Rio Grande do Sul, ao principal mercado pecuário da época, a cidade de 
Sorocaba, que por sua vez abastecia desates gêneros as minas de Ouro Preto, atravessou o 
Paraná na altura do segundo planalto, criando condições para o aparecimento de várias 
povoações como Itararé, Jaguariaíva, Lança (Piraí do Sul), Iapó (Castro), Ponta Grossa, Lapa, 
Palmeira, Campo Largo.  

A princípio eram primitivamente lugares de pouso e currais de descanso ou 
invernadas de gado, e enfileirava-se uma após a outra ao longo da rota, separada entre si por 
uma distância que correspondia a um dia de viagem do tropeiro. 

Apesar de não compor especificamente o Caminho de Viamão, Tibagí também 
servia de pouso para a tropa que seguia dos Pampas Gaúchos pelo interior do Rio Grande do 
Sul passando pelos Campos de Gaurapuava em direção à Sorocaba. 

Com a penetração de expedições mineradoras ao longo do rio Tibagí e a 
dizimação dos índios, os mineiros foram construindo seus ranchos num lugar plano à margem 
esquerda do Tibagi. Em 1794 o paulista Antonio Machado Ribeiro legaliza sua posse sobre as 
terras onde hoje está a cidade de Tibagi. Que em 1872 foi elevada à categoria de vila, ainda 
pertencente ao município de Castro, em 1872, quando já atingia mais de 1.700 moradores. 
Tornou-se cidade e se constituiu de município próprio em 1897. 

 
* - baseado nos trabalhos de ITCF-SEAB, 1990 e Livro: Capital do Papel: A história do Município de 
Telêmaco Borba; autor: André Miguel Sidor Coraiola; A.M.S. Coraiola, 2003; 4ª edição 
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1.9.2 A Ocupação do Município 
 

Os primeiros relatos acerca da região que posteriormente viria a ser o 
Município de Telêmaco Borba remontam ao século XVII quando das aventuras do 
bandeirante Fernão Dias Paes Leme – “O Caçador de Esmeraldas”. No século XVIII, veio o 
pleito de sesmaria da região por João Pereira Braga, justificando sua posse sobre “uns campos 
na paragem chamada o Alegre”, certificada junto ao Livro do Tombo da Vila de Santos, em 
27 de maio de 1724. Nestes tempos a região ficou conhecida como “Campos do Alegre”. 

Nos meados de 1750 iniciou-se a ocupação das terras dos Campos Gerais do 
Paraná a fim de abastecer de toda sorte de gêneros São Paulo e Minas Gerais gerando a 
proliferação demográfica em torno do caminho “Viamão-Sorocaba”, cenário geográfico do 
ciclo econômico do Tropeirismo. 

Em oposição a ocupação da área por fazendeiros houve forte resistência 
indígena. Pelo que, através da Carta Régia de 1808, a Câmara da cidade de Castro ficou a 
incumbência de garantir um mínimo de segurança na região. A frente de tal tarefa ficou o 
fazendeiro José Félix da Silva, proprietário da Fazenda Fortaleza, esta a mais ocidental da 
região. Este comandando seus homens em campanha contra os índios caingangues por fim 
travaram batalha decisiva praticamente exterminando-os na localidade hoje denominada de 
Harmonia. Fato pelo qual a região passou a ser conhecida como “Mortandade”. 

Uma vez pacificada toda a região coube como gleba patrimonial a José Félix 
da Silva, vindo a chamar-se “Fazenda do Alegre”. Passando como herança aos seus 
descendentes, nos idos de 1880, já com o nome Fazenda Monte Alegre, acabou como 
propriedade do militar federalista Bonifácio José Batista – o “Barão de Monte Carmelo”. Em 
1926, os descendentes de Bonifácio Batista, associados aos proprietários franco-brasileiros da 
“Companhia Agrícola e Florestal e Estrada de Ferro Monte Alegre”, passam a explorar o 
lugar, na forma de minérios, madeira, incentivo à agricultura, colonização e construção de 
estrada de ferro. Realizou-se empréstimo junto ao Banco do Estado do Paraná para aporte 
financeiro do investimento dando-se a própria fazenda em garantia.  Não tendo a empreitada 
prosperado, em 1932 a fazenda passou ao Banco do Estado do Paraná, com a arrematação da 
massa falida. 

Na época estudos relatavam a existência de 9.000.000 m³ de madeira de 
pinheiro, assim, concluindo-se que seriam viáveis a construção de serrarias, e manufaturas 
madeireiras diversas inclusive o estabelecimento de uma fábrica de papelão, papel e celulose. 

Em 1934, a Fazenda Monte Alegre foi comprada do Banestado pela família 
Klabin e associados com o objetivo de sediar fábrica de papel, celulose e derivados gerais. 

No início da década de 
1940 organizou-se o primeiro núcleo 
operacional, com função de criar a infra-
estrutura mínima à fábrica de papel e que 
recebeu a denominação de Lagoa.  

Na seqüência iniciaram-se 
as ações para a construção da usina 
hidrelétrica de Mauá. Em 1942 é lançada 
a pedra fundamental para a construção 
da Fábrica de Papel e Celulose nas 
proximidades do rio mortandade que 
recebeu o nome de Harmonia. 

Na data de 16 de abril de 
1947, as IKPC fabricam o primeiro rolo 
de papel jornal do Brasil. 

Por volta de 1950 a 

Pesquisas para a instalação da 
fábrica 

 
1942 – Obras da Usina de Mauá 

Canteiro de obras da fábrica 

1947 – Instalação da Máquina 1 
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população de Monte Alegre beirava 
20.000 habitantes, sendo tal realidade 
preocupante. 

A medida que as IKPC 
estavam suportando obrigações 
industriais e de administração pública 
plena. Em conseqüência, por iniciativa 
de Horácio Klabin, deu-se a aquisição   e 

 
1946 – Vista panorâmica da fábrica 

 
1951 – inicio do plantio de pinus 

e loteamento da margem esquerda do rio Tibagi. Adquirida a gleba de 300 alqueires de Arthur 
Ferreira dos Santos. Em 1954, a “Cidade Nova” contava com mais de 6.000 habitantes. Ainda 
assim, Monte Alegre e Cidade Nova continuavam sob a administração formal do município 
sede, que era Tibagi. A vontade de auto administrar-se gerou um movimento de emancipação 
política do local. Foi instituída uma comissão que solicitou à Assembléia Legislativa do 
estado a aprovação do projeto. O nome escolhido para a cidade, naquele momento, foi 
“Wolfflândia”, em homenagem ao saudoso Wolff Klabin. 

A 19 de julho de 1960, o 
governador Moysés Lupion sancionou 
a lei que criava 59 municípios no 
estado, entre os quais o de Cidade 
Nova, tendo como prefeito interino 
Cacildo Batista Arpelau que também 
chefiava o poder executivo tibagiano. 
Contudo, tal lei foi revogada em 31 de 
dezembro de 1960. Com o advento do 
governo Ney Braga, a 05 de julho de 
1963, com a Lei Estadual n. 4.738 
houve o desmembramento definitivo e 
a nova denominação: Telêmaco 
Borba. Sua instalação oficial deu-se 
em 21 de março de 1964, tendo sido 
empossado, como primeiro prefeito, o 
cidadão Péricles Pacheco da Silva.  

 
1940 – Av. Horácio Klabin 

 
1951 – Construção da ponte do 
Tibagí 

1959 – Rua Tiradentes 

1960 – Av. Samuel 
Klabin 

Para a escolha do nome do novo município diversos nomes foram cogitados 
entre eles: Papelândia, Klabinópolis e Monte Alegre do Paraná. 

Contudo, o nome dado ao município foi Telêmaco Borba, através da ação bem 
articulada de Guataçara Borba Carneiro então presidente da Assembléia Legislativa do estado 
e neto de Telêmaco Borba. Que teceu homenagem ao indianista, etnógrafo, geógrafo, 
paleontólogo, letrista, escritor e historiador, militar federalista e exilado político, ex-
Presidente da Província do Paraná, ex-Deputado e ex-Prefeito de Tibagi, Coronel federalista e 
maragato Telêmaco Augusto Enéas Morosini Borba. 

Fonte – Livro: Capital do Papel: A história do Município de Telêmaco Borba; autor: André Miguel Sidor Coraiola; 
A.M.S. Coraiola, 2003; 4ª edição. 

 
1.10 Símbolos 
1.10.1 Hino de Telêmaco Borba – (Não Oficial) 
 
Letra: Sr. Eloah Martins Quadrado. 
Música: Sr. Bento Mussurunga. 
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Das virgens matas e campos verdejantes 

Servindo-se também do rio Tibagi, 
Homens de ideais espíritos vibrantes, 

Constituíram as Indústrias aqui. 
 

Pois a cadência de enorme e real progresso 
Um município mui grandioso fez nascer, 

Marcando assim, verdadeiro sucesso 
Faz, então o Paraná engrandecer. 

 
Te amo terra querida, promissora 

Cheia de louros e riquezas mil 
Em teu seio existe, amor e esperança 
Propiciando o progresso do Brasil. 

 
 

ESTRIBILHO: 
 

I e III 
 

Salve! Salve! Telêmaco Borba 
Terra querida e de grandes primores, 

A nossa homenagem rendamos 
À cidade dos trabalhadores. 

 
II 
 

Salve! Salve! Telêmaco Borba 
Um município de muito valor, 

És de exuberante beleza 
E do papel um grande produtor. 

 
 
1.10.2 Bandeira 
 
A Bandeira Municipal compõe-se: De um retângulo 
medindo 14 (quatorze) módulos de altura por 20 (vinte) 
módulos de comprimento terciadas em palas de igual 
largura, sendo de vermelho o pano de fundo ou pala destra e 
de azul a sinistra; a pala central é de cor branca, carregada 
em abismo do Brasão de Armas e que terá altura 
proporcional à largura desta pala.  
 
 
1.10.3 Brasão 

Na IV Legislatura, no ano de 1981, foi aprovado em 
definitivo o Brasão, dentro dos padrões da heráldica, 
estabelecendo os regulamentos para seu uso. Assim o Brasão 
de armas ficou oficializado e desta forma se descreve: 
“escudo português redondo bandado de ouro filetado de prata, 
contendo cinco árvores de pinho estilizadas de  sua  cor, posta 
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em banda, escudete de prata carregado de três pinheiros do Paraná (Araucária angustifólia), 
de sua cor sendo, o maior o do centro, apoiado em pontas sobre secção de roda dentada de 
ouro, e o todo sobre campo vermelho; à esquerda, em campo azul, cornucópia de prata 
voltada para a ponta, derramando pepitas de ouro. No timbre, coroa mural de ouro lavrado de 
negro, à esquerda, haste de milho (Zea mays) frutada e à direita, ramos de soja (Glycine) 
granada, ambos de sua cor, em ramados em aspas sob a faixa ostentando o topônimo 
‘Telêmaco Borba” entre as inscrições de ouro “ 5 de Julho de 1963”, em caracteres latino 
moderno”. 

 
 
 

1.11 Aspectos Geográficos 
 

1.11.1 Área 

Total (km²)  1.386,8 Km² - IBGE 
    1.508,384 Km² - PANARACIDADE 
Urbana   15,5 Km² - PARANACIDADE 
 
• O perímetro do município é definido pela Lei Estadual 4.738 de 05/07/1963, alterada 

pela lei estadual 9.277 de 28/05/1990 que desmembrou o Município do Imbaú 
• O perímetro urbano é definido pela lei 1.277 de 26/11/2000. 
 

1.11.2 Municípios Limítrofes 

Norte: Curiúva – PR 
Noroeste: Ortigueira - PR 
Sul: Tibagi - PR 
Leste: Ventania - PR 
Oeste: Imbaú – PR 
 

1.11.3 População 

População total   ano de 2000  61.238 
Urbana        58.354  
Rural        2.884 
Taxa de urbanização   2000   95,29 (%) 
Densidade demográfica  2000   44,1 hab/km² 
População total,   ano de 2003  62.469 
IBGE - SIMBRASIL 
 
 
1.11.4 Altitude 

A sede municipal está a 768 metros de altitude em relação ao nível do mar. 
 
 

1.11.5 Coordenadas geográficas 

Longitude da sede do município (graus) -50,61 
Latitude da sede do município (graus) -24,32 
IBGE - SIMBRASIL 
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1.11.6 Formação Geológica e relevo 

Conforme o Atlas do Estado do Paraná, os tipos de solos predominantes na 
região são o podzólico vermelho amarelo e o latossolo vermelho escuro. 

No município de Telêmaco Borba aparecem rochas originadas da Era 
Paleozóica, no período Permiano Inferior (280 a 230 milhões de anos); são rochas do grupo 
Itararé, formação do Rio do Sul ou Mafra e folhato e siltitos cinzentos, arenitos e diamictitos e 
camadas de carvão. 

Na porção sudoeste da cidade há um grande “dique” de rochas basálticas 
(pedreira do J. Bandeirantes). O solo do município apresenta em maior quantidade duas 
variações: o pedozóico vermelho-amarelo e o latossolo vermelho-escuro, parecendo fósseis 
como Chonetes sp. Langolla Imbituvenses, Warthia sp., Elonicthys Gondwanus e 
Heteropectem Catharina. 

A área onde está situada a sede urbana do município apresenta topografia com 
declividades entre 3 % a 10 % próximo ao espigão, aumentando para valores de até 30 % nos 
vales que atravessam a cidade. Desta maneira a cidade está quase toda situada em terrenos 
elevados, sobre os divisores d’água. A expansão urbana faz-se colina abaixo, com declividade 
progressivamente mais acentuada. 

Os terrenos que atingem inclinações acima de 10 % são os mais susceptíveis à 
erosão, sendo áreas de risco geotécnico, não indicadas para edificações. No caso de efetuar-se 
neles ocupação, demandam a adoção de obras complementares de infra-estrutura, que lhes 
confiam níveis seguros de estabilidade. 

 
1.11.7 Hidrografia e Vegetação 
 
1.11.7.1 Hidrografia 
 

Telêmaco Borba é drenado pela bacia hidrográfica do Rio Tibagi, ficando a 
sede do município à margem esquerda deste.Tanto a captação de água para a cidade como 
para Indústria Klabin do Paraná de Celulose S/A é feita no Rio Tibagi. 
1.11.7.2 Vegetação 

 
A vegetação 

original de Telêmaco Borba era 
constituída por pastagens e mata 
com espécies tidas por nobres a 
exemplo: Araucária, Cedro, 
Peroba e Caviúna. Em decorrência 
da utilização de matéria prima, os 
capões de Araucária foram 
rareando, iniciando-se o 
reflorestamento, quando a flora 
local passou a ser gradativamente 
substituída por espécies nativas da 
Escandinávia, Pinus Ellioti e Pinus 
Taeda, e da Austrália, Eucaliptos. 
Atualmente, o município está 
rodeado por uma grande área de 
reflorestamento (silvicultura) que 
serve de matéria prima para 
Klabin, Divisão Paraná. 
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Importante destacar que á área reflorestada pela Klabin constitui-se uma das 

maiores áreas reflorestas privadas do país. 

 
 
1.11.8 - Clima 
  

O clima predominante em Telêmaco Borba é o tipo Cfa, segundo a 
classificação de Köeppen, apresenta como particularidade ser subtropical, úmido, 
mesotérmico, sem estação seca definida. Os verões são quentes com tendência à concentração 
de chuvas e, no inverno, as geadas ocorrem com pouca freqüência. A temperatura média do 
mês mais quente é superior a 22º C e a do mês mais frio inferior a 18º C. Porém, segundo 
levantamentos feitos por equipes da EMATER-PR, notam-se, em várias localidades, 
peculiaridades climáticas que caracterizam o clima do tipo Cfb, variação resultante de relevo 
acidentado com grandes diferenças de altitudes. O município situa-se em uma região de 
transição climática. 
 
 
1.11.9 Temperatura 
 

A temperatura média anual é 19,3o C, variando de 22,2o C no verão e 15,6o C no inverno. 
 
Jan. Fev. Mar. Abr. Mai. Jun. Jul. Ago. Set. Out. Nov. Dez 
22,2 22,2 21,6 19,6 17,2 15,6 15,6 17,0 17,9 19,7 21,1 21,7 

Fonte: Klabin Florestal – período 1965 a 2004. 
 
 
1.11.10 – Densidade Pluviométrica 
 

1.11.10.1 – Umidade relativa do ar 

   Segundo dados do IAPAR coletados entre 1976 e 2004 a umidade 
relativa do ar em media anual é de 78,75% sendo o outono com ar ligeiramente mais úmido 
com índice de 83% e a primavera o período com o ar ligeiramente mais seco com índice de 
75%.  
 
1.11.10.2 – Precipitação – média anual: 

  Segundo dados do IAPAR coletados entre 1976 e 2004 a precipitação média na 
região é de 257,87 mm, sendo o período com menor pluviosidade o mês de agosto com 
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precipitação média de 69,4 mm distribuídos em 8 dias e o período de maior pluviosidade o 
mês de janeiro com precipitação média de 204,6 mm distribuídos em 15 dias. 
 

Jan. Fev. Mar. Abr. Mai. Jun. Jul. Ago. Set. Out. Nov. Dez 
184 156 116 94 120 105 82 70 122 153 122 166 

Fonte: Klabin Florestal – período 1947 a 2004. 
 
 
1.11.11 Vento dominante: 

  Segundo dados do IAPAR coletados entre 1976 e 2004 a predominância de 
ventos no município é na direção SE (sentido parque industrial – centro), com velocidades 
médias de 1,658 m/s com predominância de ventos ligeiramente mais fortes nos meses de 
novembro e dezembro com velocidade média de 1,9 m/s e predominância de ventos 
ligeiramente mais fracos nos meses de maio e junho com velocidade média de 1,4 m/s. 
 
 
1.11.12 Fauna 

 
Dentro da Fazenda Monte Alegre, de propriedade das Industrias Klabin, foram 

identificadas, até o momento, 559 espécies de mamíferos, aves, anfíbios, répteis e peixes. 
Desse total, 14 integram a lista dos animais considerados em extinção pelo Ibama: as aves 
socó-boi, pomba-de-espelho, cigarra verdadeira, caminheiro, papagaio-de-peito-roxo, maria-
do-campo, e os mamíferos tamanduá-bandeira, morcego, lobo-guará, jaguatirica, gato-do-
mato-pequeno, gato-maracajá, onça parda e veado-bororó 
 

Mamíferos: dentro do grupo de mamíferos de médio e grande porte estão 
identificados 43 espécies, distribuídas em 8 ordens e 20 famílias, sendo as mais comuns:- 
veados-catingueiro, Pacas Queixada, Ouriço, Cotia, Capivara, Tatu, Jaguatirica, 
Sussurana,Macaco-Prego, Lontra, Cachorro- do mato, Irara, Tamanduá-bandeira, Cateto, 
Preá, Quati, gambá, Lobo-guará e Gato-do-mato. 

 
Répteis: Cágado e Lagarto. 
 

  Aves: estão identificados 286 espécies, as quais  distribuem-se em 50 
famílias.Destas, algumas são consideradas espécies raras ou ameaçadas de extinção. Entre as 
espécies mais comuns são encontradas: Macuco, Perdiz, Codorna, Mergulhão, Garça, 
Curicaca, Urubu-rei, Jacu, Uru, Sacacura, Pomba, Rola, Periquito, Papagaio-de peito-roxo, 
Alma-de –gato, Anú, Saci, Coruja, Mocho, Bacurau, Curiango, Beija-flor, Surucuá, Martim-
pescador, Tucano, Pica-pau, Maria- Leque, João- de barro, Araponga, Tangará, Sanhaço, 
Trinca-ferro, Curió. 
 
  Peixes: Cascudo, Bagre, Lambari, Piava, Mandi, Traira, Dourado, Corimba. 
 
 
1.11.13 Preservação Ambiental 

 
O município conta com a Reserva Florestal do Saltinho, criada pelo decreto nº 

2.120 de 08/12/83, com área de 9,10 hectares, e com destaque, Parque Ecológico Samuel 
Klabin (vide seção Turismo),  
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1.11.13.1 Preservação ambiental na Fazenda Monte Alegre  
 

Na fazenda Monte 
Alegre, propriedade mais antiga 
da Klabin, são 85 mil hectares de 
matas nativas, ou seja, 38% da 
área total da empresa - uma das 
maiores zonas de conservação do 
estado. A flora local reúne cerca 
de 130 espécies arbóreas 
pertencentes a mais de 40 
diferentes famílias. As matas 
naturais interligadas, em 
corredores ecológicos, garantem 
a animais e plantas a sua 
perpetuação e proporcionam uma 
significativa riqueza de habitats 
para a fauna. Constitui-se o 
“berçário” dos demais programas 
de preservação ambiental 
promovidos pela Klabin no 
Município. 

    

     
 

 
 

 
1.12 Aspectos Econômicos 

 
A atividade do setor primário encontra-se muito reduzida, devido à área total 

do município estar ocupada em 93% por reflorestamento.  
1.12.1 PIB Municipal – fonte IBGE 
 
Descrição     Valor,   Unidade 
Valor adicionado da agropecuária  2081   Mil Reais 
Valor adicionado da indústria  324645  Mil Reais 
Valor adicionado dos serviços  155436  Mil Reais 
Valor adicionado total   482161  Mil Reais 
Dummy Financeiro    9167   Mil Reais 
Impostos     58916   Mil Reais 
PIB a preço de mercado corrente  531910  Mil Reais 
PIB per capita     8526   Reais 
 

 

1.12.2 Setor Primário 

Com o desmembramento do Município do Imbaú, em 1996, a Agropecuária 
ficou concentrada em pequenas propriedades, nas áreas denominadas Sete Ricões, Triângulo e 
Aeroporto. 

 

http://images.google.com.br/imgres?imgurl=http://www.brazilnature.com/imagens/araucaria.jpg&imgrefurl=http://www.brazilnature.com/ingles/araucaria.html&h=255&w=204&sz=34&tbnid=OSh3xMeJ7cIJ:&tbnh=106&tbnw=84&hl=pt-BR&start=4&prev=/images%3Fq%3DMata%2BArauc%25C3%25A1ria%26svnum%3D10%26hl%3Dpt-BR%26lr%3D%26sa%3DG
http://images.google.com.br/imgres?imgurl=http://www.brazilnature.com/imagens/araucaria.jpg&imgrefurl=http://www.brazilnature.com/ingles/araucaria.html&h=255&w=204&sz=34&tbnid=OSh3xMeJ7cIJ:&tbnh=106&tbnw=84&hl=pt-BR&start=4&prev=/images%3Fq%3DMata%2BArauc%25C3%25A1ria%26svnum%3D10%26hl%3Dpt-BR%26lr%3D%26sa%3DG
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1.12.2.1 Produção Agrícola  
 
 Produção agrícola municipal (IBGE - 2003) 

Produto Área colhida (HÁ) Quantidade  (T) Rendimento médio (KG/HÁ) 
Aveia 120 144 1.200 
Feijão 20 20 1.000 
Laranja 2 60 30.000 
Mandioca 15 180 12.000 
Melancia 30 1350 45.000 
Milho 330 1.575 4.773 
Pêssego 1 4 4.000 
Soja 200 600 3.000 
Tangerina 2 14 7.000 
Tomate 2 130 65.000 
Trigo 200 640 3.200 

 
 
 
1.12.2.2 Produção pecuária e de aves – ano 2003 – IBGE 

Produto                      quantidade 
Bovinos ........................    1.680 
Eqüinos ........................          70 
Galinhas ......................   15.000 
Ovinos .........................           60 
Suínos .........................         450 
 

1.12.2.3 Produção da pecuária e de aves – outros rebanhos – ano 
2003 - IBGE 

Produto                        quantidade 
Asininos ............................        2 
Codornas .........................     280 
Coelhos ...........................      180 
Muares ............................         10 
Ovinos tosqueados .......         30    
Gado leiteiro ...................       400 

 
1.12.2.4 Produção de origem animal -  2003 (IBGE) 

Produto                                 quantidade 
Lã ...........................................         60 kg 
Leite .......................................   440.000 l 
Mel de abelha .......................   3.000 kg 
Ovos de galinha .................... 15.000 dz 
 

1.12.2.5 Produção da silvicultura – ano de 2003 (IBGE)      
Produto                                                  quantidade 
Carvão vegetal .................................            75 ton. 
Lenha ................................................      222.022 m³ 
Madeira em tora ..............................  2.269.117 m³ 
Madeira p/ papel e celulose  ..........  1.074.655 m³ 
Madeira para outras finalidades ....  1.194.462 m³ 

 
 
1.12.3 – Setor Secundário 
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1.12.3.1     Indústria 

 
A indústria de 

grande destaque do município é 
a unidade fabril da Klabin. A 
empresa fabrica papel e 
celulose, também comercializa 
madeira in natura, sendo a 
principal fornecedora das 
madeireiras locais. É a maior 
fonte empregadora individual 
do município, sendo também a 
maior proprietária de terras do 
município, vez que é 
proprietária da Fazenda Monte 
Alegre com cerca de 229,502 
ha. 
 

Principal 

 

 
   
1.12.3.2 Parque Industrial 
 
  Subdividido em 4 distritos (distrito do aeroporto, distrito consolidado, distrito 
industrial do triangulo e extensão do triangulo) e um viveiro de industria abriga a maioria das 
industrias do Município. 
 

  Excetuando as Indústrias Klabin S.A. As demais empresas do segmento 
industrial do município, em sua maioria atuam com a industrialização de artefatos e derivados 
da madeira, bem como o beneficiamento de madeira. 
 
  Havendo também uma indústria química e também algumas empresas do Ramo 
de Montagem e Manutenção Industrial e recapadora de pneus, indústria de laticínios, fábrica 
de medicamentos (municipal), industria de transformação de papeis e fábrica de celulose a 
partir de rejeitos industriais da klabin e fábricas de pré-moldados.  
 
 
1.12.3.3 Principais atividades e empregos do setor secundário 
 
Setor           Empregos 
Fabricação de papel, papelão liso, cartolina e cartão    1.613 
Silvicultura, exploração florestal e serv. relacionados com estas atividades 962 
Fabric. de prod. de madeira, cortiça e material trançado - exclusive móveis 875 
Desdobramento de madeira        738 
Fabricação de artigos do mobiliário       134 
Fonte: IPEA/RAIS/IBGE  
 
 
1.12.4 Setor terciário 
 

O setor de serviços no Município de Telêmaco Borba tem expressiva 
representatividade no número de estabelecimentos, 736 (em 1998), nos mais variados 
gêneros.  
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Telêmaco Borba conta com um comércio forte e bem diversificado, 
configurando-se em Cidade Pólo Microregional. 

 
 

1.13 Feriados Municipais 
 

Os feriados municipais de Telêmaco Borba são: 
21 de Março Instalação do Município 
27 de Junho Nossa senhora do Perpétuo Socorro - Padroeira do Município 
 
1.14 População/Mão-de-obra/empregos/educação 
 
1.14.1 População Total: 
61.238 habitantes 
          
1.14.2 População Por gênero 
Homens .............. 30.014       Mulheres: .................... 31.224 – (Fonte – IBGE) 
 
1.14.3 Por faixa etária (ano de 2000 – fonte: IBGE):: 

Até 1 ano .......................... 1.198 

De 1 a 3 ............................ 3.811 

4 ........................................ 1.226 

5 ........................................ 1.164 

6 ........................................ 1.100 

De 7 a 9 ............................ 3.586 

10 a 14 .............................. 6.034 

15 a 17 .............................. 3.632 

18 a 22 .............................. 5.994 

23 a 24 .............................. 2.089 

25 ou mais ....................... 31.404 

 
1.14.4 População economicamente ativa ano de 2003 
Total: 21.015 (fonte: IBGE) 
 
1.14.5 Escolaridade - (UEPG pesquisa realizada em 1998): 

analfabeto ou analfabeto funcional:  9,35% 

1º grau incompleto:   47,19 % 

1º grau completo:   10,2 % 

2º grau incompleto:    6,23 % 

2º grau completo:   12,6% 

3º grau incompleto:   1,5 % 

3º grau completo:   2,18 % 
Pós graduados:   0,23 % 
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1.14.6 Rendimento Mensal Médio dos Chefes de família 

R$ 670,55 – (Fonte: UEPG 1998) 
 

1.14.7 – Renda domiciliar (Fonte UEPG 1998) 

Domicílios segundo renda do chefe do domicílio  

Sem rendimentos  ......................................   5,67% 

Inferior a 1 salário mínimo .......................... 2,42% 

01 e 05 salários mínimos ...........................  67,68% 

05 e 10 salários mínimos ...........................  17,39% 

10 e 15 salários mínimos ............................   3,02% 
Maior que 15 salários mínimos  .................   3,78% 

 
 
1.14.8 Empregos 
1.14.8.1 Empregos por setor  
 

Empregos Indústria – 2002  3.976 
Empregos Comércio - 2002  1.894 
Empregos Serviços  - 2002  4.669 
Empregos Agropecuária  - 2002 230 
Efetivo de Bovino – 2002  8.947 
Valor da Produção Vegetal - 2002 74.836 
Fonte IPEA/RAIS/IBGE 

 
1.14.8.2 Por atividade econômica (RAIS) – 2002 – MTB 

 
Segmento                                                                                        nº estabel.       empregos 

Estração de minerais 05 28 
Ind. Produtos minerais ñ metálicos 05 19 
Ind. Metalúrgica 11 26 
Ind. Mecânica 03 20 
Ind. Materiais elétricos e comunicação 01 31 
Ind. Da madeira e do mobiliário 48 1747 
Ind. Papel, papelão e edit. Gráfica 12 1.763 
Ind. Borracha, fumo, couros e similares 05 33 
Ind. Química, farm, vet, perfumaria,sabonete e outros 04 96 
Ind. Têxtil, vestiário, artefatos de tecido 07 18 
Produção de alimentos, bebida e álcool etílico 14 63 
Construção civil 33 132 
Comércio varejista 417 1.630 
Comércio atacadista 26 264 
Intuições de crédito seguro e capitalização 09 86 
Admins. Técnico profissionalizante aux. de ativ. econ. 57 1.096 
Transporte e comunicações 98 1.151 
Serviço aloj., alim, rádio difusão, TV 77 386 
Serviços médicos, odontológicos e veterinários 53 250 
Ensino 23 237 
Administração pública direta e indireta 05 1.463 
Agricultura, silvicultura e criação de animais 68 230 
Atividade econômica total 981 10.769 
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1.14.8.3 Renda do Trabalhador 
 
1.14.8.3.1 - Empregos por faixa de remuneração média (RAIS) - 2002 
– Fonte: MTB 

 
Faixa de renda (S.M)   nº de trabalhadores 
 
Até    0,50 .....................................................................   18 
De    0,51        a     1,00 ..............................................  390 
De    1,01        a     1,50 ..........................................   2.607 
De    1,51        a      2,00 ........................................    2.260 
De    2,01        a      3,00 ........................................    2.132 
De     3,01       a      4,00 ............................................... 870 
De     4,01       a      5,00  .............................................. 568 
De     5,01       a      7,00 ............................................... 893 
De     7,01       a    10,00 ............................................... 527 
De   10,01      a     15,00 .............................................. 294 
De   15,01      a     20,00 ...............................................   86 
Mais de 20 ...................................................................  110 
Ignorado .....................................................................    14 
 

1.14.8.4 – Evolução do Emprego no Município no ano de 200 
Evolução do emprego por setor da atividade econômica  
ESTADO: PARANA                MUNICIPIO: TELEMACO BORBA                                                            
                                                                                                 
 JANEIRO/2004 NO ANO EM 12 MESES   

             
ATIVIDADE TOTAL TOTAL   VARIA

CAO TOTAL TOTAL   VARIA
CAO TOTAL TOTA

L   VARIA
CAO 

ECONOMICA ADMIS
. 

DESLI
G. SALDO EMPR 

% 
ADMIS

. 
DESLI

G. SALDO EMPR 
% 

ADMIS
. 

DESLI
G. 

SALD
O 

EMPR 
% 

EXTRATIVA 
MINERAL 0 0 0 0,00 0 0 0 0,00 6 11 -5 -

18,52 
IND. 
TRANSFORMACA
O 

277 193 84 2,98 277 193 84 2,98 2.909 2.226 683 11,91 

SERV.IND.UTIL.P
UB. 0 0 0 ---- 0 0 0 ---- 0 0 0 ---- 
CONSTRUCAO 
CIVIL 23 19 4 1,53 23 19 4 1,53 648 617 31 13,19 
COMERCIO 337 329 8 0,31 337 329 8 0,31 4.060 3.887 173 8,79 
SERVICOS 135 119 16 0,36 135 119 16 0,36 1.639 1.377 262 9,76 
ADMIN. PUBLICA 0 3 -3 -2,65 0 3 -3 -2,65 129 84 45 51,72 
AGROPECUARIA 57 54 3 0,30 57 54 3 0,30 261 265 -4 -0,47 
OUTROS 0 0 0 ---- 0 0 0 ---- 0 0 0 ---- 
TOTAL 829 717 112 0,99 829 717 112 0,99 9.652 8.467 1.185 10,23 
FONTE: MTE-CADASTRO GERAL DE EMPREGADOS E DESEMPREGADOS -LEI 4923/65  

 
 
1.15 Legislação Municipal Principal 
 

Nº 
Lei Data Nome da lei 

678 06.12.84  
Código de Obras e edificações de T.Borba 

725 23.09.86 Lei de Zoneamento Urbano (com alteração 
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na tabela II pela lei 895 de 09/12/1991) 
732 23.09.86 Lei do Parcelamento do Solo Urbano 

784 27.03.89 
Lei do PRODEFI – (programa de 

desenvolvimento e fomento industrial de T. 
Borba) 

814 05.04.90 Lei Orgânica do Município 

1.141 22.10.97 
Estrutura administrativa e quadro de pessoal 
da PMTB (alterada pelas leis: 1158, 1316 e 

1330) 
1.189 31.12.98 Altera situação de zoneamento no município 
1.190 31.12.98 Código Tributário Municipal 
1.277 26.11.00 Lei do Perímetro Urbano 
335 27.01.75 Código de posturas municipais 

Obs – A lei do Plano Diretor de Desenvolvimento de Telêmaco Borba se encontra em fase de 
elaboração, estando no momento na fase de leitura técnica e comunitária. A medida que as 
discussões do plano fluírem serão elaboradas leis pertinentes aos assuntos e preenchidas as 
lacunas legais, da mesma forma serão realizadas as alterações pertinentes nas leis existes. 
 
 
2. Atrativos Turísticos 
 
2.1 Atrativos Naturais 
 
2.1.1 Terras insulares 
2.1.1.1 Ilha da Goiabeira 
 

Localiza-se a 5km do centro da cidade Próximo ao Jardim Adriane e Vila 
Rosa, de acesso através barco no Rio Tibagi. Constitui um potencial para o desenvolvimento 
da prática da pesca esportiva amadora e canoagem. Tem uma pedra que é utilizada como 
abrigo, dos pescadores que lá freqüentam. É um lugar pouco visitado e não tem infra-estrutura 
turística. 
 
2.1.1.2 Ilha do Surubi 
  

 Localizada a aproximadamente a 15 km do centro da cidade, o acesso é feito pela 
antiga Serraria da Klabin próximo ao Posto Cotrasa, com distancia de aproximadamente 10 
km da Rodovia do Papel, seguindo por estrada secundária. No local há instalações para 
alojamento, onde funcionários da Klabin reunem-se para confraternização e pescaria. É um 
local contemplativo e atualmente pouco visitado. Este local não tem infra-estrutura turística.  
 
2.1.1.3 Arquipélago da Mineropar 
 

Localiza-se a aproximadamente a 20 km do centro da cidade. São pequena ilhas, e no 
local possui ruínas dos diques que atravessam de uma margem a outra, construído pela 
Mineropar na época em que a área era utilizada para garimpo de ouro e pedras preciosas. 
O acesso é fácil, através da rodovia do Papel e seguindo estrada secundária da Campina. 
Local com beleza cênica contemplativa, freqüentada por pouquíssimos pescadores amadores. 
Não tem infra-estrutura turística.   
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2.1.2 Rede Hidrográfica 
2.1.2.1 Rio Tibagí 

O município está situado na 
Bacia Hidrográfica do rio Tibagi, sendo que a 
sede da cidade de Telêmaco Borba, situa-se à 
sua margem esquerda. 

Destacam-se entre os principais 
afluentes do município, o Rio Imbaú, o Rio 
Harmonia, o Rio Quebra-perna, o Rio 
Faisqueira, o Rio Imbauzinho, o Ribeirão das 
Antas, o Rio Alegre, e o Arroio Uvaranal, por 
se situarem na área de abrangência da malha 
urbana. 
 
 

Acompanhando o curso do rio Tibagi, na sua travessia pelo município, ocorrem 
quedas d’água importantes como: salto Amparo, salto Mauá e Paredão. 

O rio Tibagi transcende sua importância para a cidade pelo seu potencial 
hidroelétrico, além de sua característica de manancial de abastecimento de água, tanto 
residencial como industrial.      

Como equipamento turístico e serviço disponível destaca-se o passeio de 
Bonde Aéreo sobre o Rio Tibagi na travessia entre o Centro da Cidade até Harmonia, que é a 
Sede da Fazenda Monte Alegre. Durante a travessia tem-se a visão ao longo do Rio de uma 
belíssima paisagem, sendo considerado um grande atrativo turístico do município. 

As corredeiras do Rio são favoráveis a prática da canoagem e em certos 
pontos a prática de rapel e rafting. 

Toda a bacia hidrográfica oferece potencialidade ao desenvolvimento do 
Programa Nacional de Desenvolvimento da Pesca Amadora. 
 
2.1.2.2 Rio Alegre 

 
Área de lazer localizado a 6 km após a sede velha da Fazenda Monte Alegre 

(Casa Velha) com acesso por estrada de terra, saindo de Lagoa. É permitida a visitação, 
porém controlado por estar localizado na Fazenda Monte Alegre. 

A prainha do Rio Alegre é uma área de lazer onde a natureza faz seu encanto 
com seus saltos, cachoeiras e é cercada de matas nativas em meio ao reflorestamento de pinus, 
eucalipto e araucária.  No local existem churrasqueiras, banheiros rústicos, mesas e bancos. A 
prainha de areia permite banhos seguros, próximo ao local das churrasqueiras.  
 
2.1.2.3 Rio Imbaú 

 
Localiza-se a 18 km do centro da cidade na divisa do município com limites 

de Imbaú e Ortigueira. É um importante rio, com fácil acesso, no qual em suas margens 
encontra-se o Recanto Beira Rio, dista 9 km da Rodovia do Papel, sendo equipado com 
serviços de lanchonete, piscina, churrasqueiras, campo para futebol e local para camping. 
Neste ponto faz-se também passeios de barco pelo Rio Imbaú e pratica-se a pesca amadora. 
Trata-se de um local rústico com belezas naturais, cercado de matas nativas e em alguns 
trechos há paredões de pedras e também quedas d’água e corredeiras. 

 
2.1.2.4 Rio Harmonia 
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Neste Rio localiza-se uma área comumente chamada de “Codorna Branca” 
trata-se de uma das áreas propícias ao lazer dentro da Fazenda Monte Alegre, localizada a 8 
km da localidade de Lagoa, com acesso por estrada de terra. Próximo à área de lazer há uma 
fonte com água sulforosa.  

O local dispõe de churrasqueiras, sanitárias (rústicos) e mesas com bancos, 
localizados num bosque nativo, banhado pelo Rio Harmonia, que oferece boas condições para 
o banho, com pequenas corredeiras, “panelas de água corrente”, e uma barragem pequena. 
Acesso livre para a comunidade. Sua utilização por pessoal externo (não funcionários da 
Klabin) deve ser feita mediante comunicação prévia ao setor de proteção florestal da empresa. 

 
2.1.2.5 Arroio Uvaranal 

 
É um arroio que margeia a malha urbana da cidade, com nascente próximo do 

Colégio Positivo e foz no Rio Tibagi, próximo à ponte da prainha. Quase toda a sua extensão 
está localizada dentro de área privada pertencendo a Kabin. Em seu entorno existe uma mata 
ciliar bastante preservada. E existem estudos por Parte do Executivo Municipal para 
construção de um lago a se localizar próximo ao Clube Alvorada. 

 
2.1.2.6 Arroio Mandaçaia 

 
É um arroio que passa pela malha urbana da cidade, com nascente próximo 

do Trevo do Aeroporto, e foz no rio tibagi, passando por trás de chácaras próxima a antiga 
pedreira do Mineiro. Encontra-se bastante degradado, todavia possui grande potencial para a 
construção de parque ciliar ao longo de sua área de drenagem. 
 
2.1.2.7 Arroio Santa Rita 

 
É um arroio que passa pela malha urbana da cidade, com nascente próximo 

do Sindicato dos Motoristas, e foz no rio tibagi, na Vila Santa Rita passando pela Vila Nossa 
Senhora de Fátima por trás de chácaras. Este arroio e todo o seu entorno encontra-se 
gravemente degradado, todavia neste local registra-se a existência de um fundo de vale 
localizado bem próximo ao centro da cidade com uma área pública de porte considerável. Ao 
que a administração pretende revitalizar a área criando uma área verde de lazer. Sendo 
adequado à construção de parque. 
 
2.1.2.8 Córrego do ouro 

 
É um arroio que passa pela malha urbana da cidade, com nascente nas 

proximidades da Rua Mauá, junto ao trevo do Aeroporto. Sua foz deságua no Rio Tibagi. Este 
arroio não é atualmente tido como um atrativo turístico, porém, o relacionamos neste 
inventário por se tratar de um potencial para preservação ambiental e criação de área verde de 
lazer. 
 
2.1.2.9 Arroio dos Sete Rincões 
   

Localiza-se próximo ao distrito industrial, passando pela zona rural.  Durante 
o curso do Arroio forma-se pequenas quedas d’água e pequenas lagoas. No passado foi muito 
freqüentado por banhistas, hoje estando degradado é pouco visitado não dispondo de infra-
estrutura turística. 

 
2.1.2.10 Arroio Limeira 
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É um arroio que possui nascente no Jardim Monte Carlo e foz no Rio Tibagí, 

todo o seu curso se dá em área urbana, margendo a Rodovia do Papel. Encontra-se altamente 
degradado por ocupações irregulares as suas margens e lançamento em suas águas de esgoto 
doméstico. A Sanepar está construindo rede de esgoto no local o que deverá minimizar o 
problema. Dado a sua localização as margens da rodovia é muito propício para execução de 
área verde de lazer.  
 
 
2.1.3 Lagos e Represas 
 
2.1.3.1 Lagoa Mandaçaia 

 
Lagoa formada por uma barragem, para abastecimento de água da antiga vila 

de Mandaçaia. É margeada por gramados na área de acesso ao público, e no lado oposto, por 
reflorestamento com Araucária. O acesso se dá a partir da rodovia PR160, em frente ao 
Distrito Industrial, por uma estrada de terra de aproximadamente 5 km. 

 
 

2.1.3.2 Lago do Harmonia Clube (Barragem de Harmonia) 
 

Lago exuberante, que se formou em 1945, com a construção da barragem de 
Harmonia, para abastecer a fábrica de papel e a Vila de Harmonia, e apresenta forma bastante 
irregular, com diversos meandros e braços. O principal rio que abastece o lago é o Rio 
Harmonia. 

 Todo margeado por mata nativa, à exceção da área do Harmonia clube, onde 
predominam os gramados, ali podemos apreciar animais nativos da região entre eles, 
destacamos a capivara andando em bando, de modo livre e natural familiarizado com as 
pessoas que ali freqüentam. 

O local apresenta belas paisagens da mata de Araucária, e tem uma pequena 
ilha localizada próxima do Harmonia Clube. 

 O Harmonia Clube, é um lugar contemplativo de rara beleza, próprio para 
passeios de barcos, e jet-ski. Em uma de suas margens há um flutuante de madeira o qual 
mergulhadores o utilizam para saltar. Este local possui excelente estrutura de lazer, com 
piscina, restaurante, salão de festas, quadras poliesportiva, quadra de tênis, campo de futebol 
suíço, boliche churrasqueiras. É um local bastante freqüentado, permitido o uso somente para 
sócios e para os hóspedes do Hotel Ikapê. 

 
 

2.1.3.3 Lagoa Azul 
  

Localizado na Fazenda Monte Alegre, aproximadamente 20 km do centro da 
cidade, tem este nome por a água apresentar a coloração azul na água. É pouco visitada 
devido à falta de infra-estrutura turística. 
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2.1.3.4 Lago da Praça da 
Casa da Cultura 
 

Lago artificial que 
compõe o paisagismo da Praça da Casa 
da Cultura, mede cerca de 200m², 
adequado a contemplação, localiza-se no 
centro da cidade, aos fundos da 
Rodoviária. 

 
2.1.4 Quedas d’água 
2.1.4.1 Cachoeirão 
 

Área de lazer localizada no Rio Quebra-perna, 
com acesso pela estrada do Miranda por estrada de terra (13 km 
a partir do trevo de Harmonia). 

 
 O local dispõe de churrasqueira, quiosque, e mesas. O atrativo do local é a 

cachoeira em laje de pedra e uma pequena prainha de areia para um banho seguro. Acesso 
livre para a comunidade. Sua utilização por pessoal externo (não funcionários da Klabin) deve 
ser feita mediante comunicação prévia ao setor de proteção florestal da empresa. 

 
 

2.1.4.2 Cachoeira do Rio Alegre 
 

Subindo o rio Alegre, existe uma cachoeira onde é possível o banho para 
adultos, e abaixo da prainha, seguindo por uma trilha de 2 km, chega-se à outra cachoeira, 
mais alta (5 metros) para contemplação, cuja força hídrica foi utilizada para acionar a primeira 
serraria da Fazenda Monte Alegre, em 1944. É um lugar bastante visitado devido a Prainha do 
Rio Alegre com lugar seguro para banho, e a área de lazer com churrasqueiras, e sanitários 
rústicos. É um lugar contemplativo e também se pratica a pesca nas proximidades. Acesso 
livre para a comunidade. Sua utilização por pessoal externo (não funcionários da Klabin) deve 
ser feita mediante comunicação prévia ao setor de proteção florestal da empresa 

 
2.1.4.3 Cachoeira Grande 

 
Localizada no Rio Tibagi, na Fazenda Imbaú, a 13 km do centro da cidade, o 

acesso se dá seguindo pela Vila São Francisco pela estrada de Mandaçaia até a fazenda de 
propriedade do Sr.Celso Laffer.  

Como atrativo, o local é contemplativo, e próximo à cachoeira é usado para 
prática de canoagem e raftinging devido às corredeiras, e também a pesca amadora.  

A visitação é livre, porém não é um local divulgado ou explorado 
turisticamente, e, portanto, não possui intra-estrutura. 

Próximo ao local tem uma pequena gruta de pedra natural de 
aproximadamente 3x4 m2  na margem oposta ao acesso.  
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2.1.4.4 Salto da Conceição 
 

 Situada na divisa do município de Telêmaco Borba com Tibagi, a 
aproximadamente 40 km do centro da cidade, e o acesso por estrada de terra se dá através da 
fazenda Monte Alegre pela estrada do Restingão seguindo a direita pela estrada da Conceição 
e após seguindo-se por trilhas em torno de 500 metros. Outra opção de acesso se faz pela 
Rodovia que liga Tibagi a Telêmaco Borba, depois da 2a. Ponte seguindo uma trilha a 
esquerda por aproximadamente 1500 metros. É também possível chegar até lá de barco, 
entrando por propriedade particular (Fazenda do Dr Pires). 

Esta cachoeira fica numa curva do Rio Tibagi, onde ele cai num desnível de 
aproximadamente 20 metros formando um rebojo, e após a cachoeira forma uma ilha de pedra 
de aproximadamente 1500 m2. Existem pontos favoráveis à prática de pescaria, Raftinging e 
Rapel. 

 
2.1.4.5 Saltinho 

 
Localizado aproximadamente a 10 km do centro da cidade, o acesso é através 

da estrada do Aeroporto e seguindo pela Estrada do Saltinho. É uma corredeira e possui várias 
formações de pequenas ilhas. No local há lugares em que a água é mais calma é freqüentada 
por pescadores. E logo abaixo pode ser usado para a prática do raftinging e canoagem 
 
2.1.4.6 Salto Aparado 

 
A distancia é de aproximadamente 40 km do centro da cidade, e o acesso é 

pela estrada da Mina de Carvão. É um lugar lindo, e como o próprio nome já diz é um aparado 
do Rio que toma todo o vão entre as margens, com um degrau de aproximadamente 1,5 
metros de altura. Logo após há a formação de uma ilha de aproximadamente 1000 m2. 

 Como atrativo, é um local contemplativo e favorável para a pesca amadora. É 
de pouca visitação por não ter infra-estrutura turística. Acesso livre para a comunidade. Sua 
utilização por pessoal externo (não funcionários da Klabin) deve ser feita mediante 
comunicação prévia ao setor de proteção florestal da empresa. 
 
2.1.4.7 Vale das pedras 
   

Localizado no Rio Imbaú, o acesso é pela Estrada Estratégica, 
aproximadamente a 7 km da Rodovia do Papel. É uma queda d’água em torno de 15 metros 
de altura, e abaixo é usado para natação. É um lugar pouco visitado por não ter infra-estrutura 
turística. 
 
 
2.1.5 fonte minerais 
 
2.1.5.1 Fonte do Tito 
 

Localizada em Harmonia, tem esse nome em homenagem ao Sr Tito 
Quadrado, um dos pioneiros de Monte Alegre. É bastante procurada pelos moradores locais 
pela qualidade da água. Junto à fonte do Tito, tem início a ciclovia, que vai até o Parque 
Ecológico. É uma fonte simples de água corrente sulfurosa. 
 
2.1.5.2 Fonte de Água da Sulfurosa da Codorna Branca 
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Localizada na Fazenda Monte Alegre, a 8 km de Lagoa, a margem do Rio 
Harmonia, próximo a área de Lazer da Codorna Branca. É uma fonte onde muitas pessoas 
buscam água, em razão de acreditarem que é uma água medicinal. O local é contemplativo, 
cercado de matas nativas, e para melhor acesso foi construída uma escada revestida de pedras 
do rio, completando o cenário rústico em de forma harmoniosa com a natureza. 

 
 
2.1.6 Parques 
2.1.6.1 Parque Ecológico da Klabin 
 
 

De propriedade privada, mantido exclusivamente pelas Industrias Klabin, 
consiste na principal estrutura de apoio às atividades desenvolvidas pelo Manejo Ambiental 
patrocinadas pela empresa. Implantado em 1980 pela Klabin dentro da fazenda Monte Alegre, 
o Parque Ecológico ocupa uma área total de 11.196 ha, dos quais 7.883 ha são ocupados por 
florestas naturais, representadas pela Mata de Araucária. Algumas destas florestas ainda se 
encontram em estado primitivo ou pouco alteradas, aberto a visitação pública, todavia não 
dispõe de serviço de transporte coletivo ao local. Os objetivos do Parque Ecológico são: 
 

· Desenvolver pesquisa em vida 
selvagem (fauna e flora); 
 
· Proteger as amostras de 
ecossistemas primitivos e o habitat 
característico da fauna nativa; 
 
· Resguardar atributos excepcionais 
da natureza. 

 
 

 
   
Este parque é dotado da seguinte infra-
estrutura: 
• Criadouro Científico de Animais 

Silvestres 

• Centro de interpretação da natureza 

• Museu da fauna e flora    

• Trilha ecológica 
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A Trilha Ecológica 
também denominada Trilha Das 
Águas, este é o nome da Trilha do 
Parque Ecológico. Ao longo de seu 
percurso observa-se a água nas mais 
diversas formas, que vão desde 
nascentes, pequenos córregos e rios 
maiores, com suas cachoeiras 
naturais. A Trilha das águas tem uma 
extensão de 3.000 metros, e pode ser 
percorrida em aproximadamente 1 
hora. Seu percurso é circular, com 
escadas, pontes e passarelas 
harmoniosamente integradas ao 
ambiente, diminuindo o grau de 
dificuldade. A distância percorrida 
está indicada através de plaquetas 
instaladas a cada 200 metros. 
  
 
Ciclovia harmonia – parque ecológico 
 
Implantada em 1996, seu percurso de 
3.100 metros permite o acesso da 
comunidade regional ao Parque 
Ecológico, passando pelo interior da 
floresta e áreas de campo nativo. 
Apresenta as principais  árvores  
nativas  identificadas  através  de  
plaquetas, além de placas educativas. 
Mantendo as características mais naturais possíveis, está perfeitamente integrada ao ambiente, 
permitindo sua livre utilização por ciclistas e pedestres. 
- Informações obtidas no sitio www.klabin.com.br  
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2.1.6.2 Parque Ecológico do Rio Tibagi 
Inaugurado dia 22de abril de 

2000, considerado um equipamento turístico, 
na margem do Rio Tibagi, próximo da Ponte 
que liga a cidade de Telêmaco Borba à 
Harmonia que é a atual Sede da Fazenda 
Monte Alegre. Neste local foi replantada a 
mata nativa na margem do rio e na entrada do 
Parque foi construído um portal em madeira 
rústica, completando a beleza da paisagem, 
quadras de areia para prática esportiva, 
bicicletário, dois mirantes feitos em madeira 
rústica que oferecem ao visitante a 
possibilidade de contemplar belo cenário, 
churrasqueiras, estacionamento e sala de 
administração, trilha ecológica na qual tem 
uma ponte que passa sobre a Rodovia do 
Papel, dando acesso à parte alto das trilhas 
com vista do Rio Tibagi, Bonde aéreo e 
Indústrias Klabin. 

 

 
 
2.1.7 Cavernas 
2.1.7.1 Primeira Caverna 
 

Assim chamada por não ter ainda não nome ou ser desconhecido. Localizada 
a 6 km do centro da cidade, essa gruta natural com formação rochosa de 150 m2  

aproximadamente, com altura média de 6 metros na entrada e termina com mais ou menos um 
metro de altura. Sua extensão é de aproximadamente 50 metros. 

O acesso é feito através de uma trilha que passa por um arroio. E acima da 
caverna tem uma nascente de água com caída próxima a entrada da caverna. É um local pouco 
conhecido e não possui infra-estrutura turística. 
 
2.1.7.2 Segunda Caverna 
 

Aproximadamente a 8 km da Rodovia do Papel, seguindo pela estrada da 
Mandaçaia, entrando a esquerda perto antigo acampamento. 

É uma gruta com formação rochosa, de aproximadamente70 m2 com altura na 
entrada de 10 metros. Ao lado tem uma caída de água que vem da Lagoa da Mandaçaia. 
 
2.1.8 Áreas de Pesca 
2.1.8.1 Pesca nos rios 
 

A pesca nos rios e lagos do município á praticada de forma amadora, em razão 
da bacia hidrográfica do Rio Tibagí existe potencial para participar do programa nacional de 
desenvolvimento da pesca amadora. Além do Rio Tibagí há no Município outros importantes 
rios como: Rio Imbaú, Rio Harmonia, Rio Imbauzinho, Ribeirão das Antas, Rio Alegre, e o 
Arroio Uvaranal. 

 
2.1.8.2 Pesque e Pague 
2.1.8.2.1 Pesque Pague do Vale do Tibagí 
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Localizado há 5km do centro da cidade, próximo a Vila Rosa e Jardim 
Adriane, a margem do barranco do Rio Tibagi, é um local bonito por ser possível avistar do 
alto o Rio Tibagi, e o Bonde Aéreo, o Parque ecológico e áreas de reflorestamento, no entorno 
há várias chácaras caracterizando o ambiente rural. Foram construídos tanques de peixes e no 
projeto a ser concluído está inserido piscina como mais uma opção de entretenimento. É um 
local que ainda está pouco divulgado, porém já está sendo bem visitado. Inexistindo 
transporte coletivo para o lugar 
 
2.1.8.2.2 Pesque e Pague Vila Rosa 
 

Localizado na Vila Rosa a 5 km do centro da cidade, na chácara Maria 
Bueno, possuindo como atrativos tanques de peixe, piscina, churrasqueiras e lanchonete. No 
seu entorno há várias chácaras que tornam o ambiente tipicamente rural. Desprovido de 
transporte coletivo para o local. 

 
2.1.8.2.3 Pesque Pague da Colombotur 
 

Está em fase de construção, e depois de concluída a obra terá: tanques de 
peixes, piscinas, quadras poli esportiva, lanchonete, churrasqueiras, e dormitórios para 
aluguel.  

 
2.2 Arquitetura 
 
2.2.1 - Histórico-Culturais 
2.2.1.1 Harmonia – Sede da Fazenda Monte Alegre 
 

Trata-se um núcleo residencial privado onde se localiza parte da estrutura 
administrativa da Fazenda Monte Alegre de Propriedade das Industrias Klabin. 

Década de 50 - Harmonia 
 

Sede do Lions Club em Harmonia 

Quando da instalação da fabrica de papel na região consistiu um importante 
núcleo habitacional chegando a abrigar cerca de 20.000 pessoas na década de 50. Fato este 
preocupante à industria que administrava o lugar por estar ela assumindo responsabilidades 
eminentemente públicas. Ao que, por iniciativa de Horácio Klabin, deu-se a aquisição e 
loteamento da margem esquerda do rio Tibagí, adquirida a gleba de 300 alqueires de Arthur 
Ferreira dos Santos, onde foi implementado o loteamento da “Cidade Nova” que mais tarde 
deu origem a Cidade de Telêmaco Borba. Com isto o Núcleo de harmonia passou a ser 
destinado a moradia de funcionários do alto escalão da empresa. 

Este núcleo possui várias casas em construções imponentes de estilo europeu, 
envolvidas por amplos jardins. Dentre suas construções destacam-se a Igreja Nossa Senhora 
do Perpétuo Socorro, Hotel Ikapê, e a sede do Harmonia Clube. 
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Todo o núcleo é dotado de paisagismo em estilo europeu, representado não só 
pelas edificações mas sobretudo por amplas e bem estruturadas áreas verdes e larga avenida 
dotada de canteiro central arborizado. 

 Em Harmonia há uma infra-estrutura turística integrada ao cenário turístico 
da Fazenda Monte Alegre, existindo inclusive um cinema ora desativado. 

A visitação em harmonia é livre, todavia existe monitoramento realizado pela 
empresa. O acesso ao núcleo de Harmonia se dá através de travessia pelo Bonde Aéreo ao 
preço de R$ 1,00 por pessoa (ida, volta de graça) e pela rodovia do papel, inexistindo 
transporte público rodoviário ao local. 

  
 

  
 

2.2.1.2 Casa da Fazenda Velha 
Construída por 

volta de 1890, com o objetivo de ser 
a sede da Fazenda Monte Alegre, 
que na época era de propriedade do 
Sr. Bonifácio José Batista, Barão de 
Monte Carmelo, descendente de 
José Félix da Silva, primeiro 
proprietário das terras conhecidas 
como campos do Alegre. 
A parte mais antiga da sede se 
cinscunscreve entre as paredes de 
taipa de pilão, sistema construtivo 
que emprega o barro umedecido 
socado entre formas de madeira 
para a confecção de panos 
contínuos de paredes estruturais. 
Esta técnica foi introduzida no 
Brasil pelos portugueses, e foi 
consagrada em terras paulistas 
desde o século XVI. 

Casa da Fazenda Velha 
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O alpendre fronteiro, deve ter sido construído à época do empreendimento 
francês, que se iniciou em 1926. Em 1934 Klabin compra a Fazenda Monte Alegre, e na sede 
da Fazenda Velha foi iniciada as construções de moradias para as pessoas que para lá se 
dirigiam para a implantação da nova fábrica de papel. Em 1982 a sede da Fazenda sofreu uma 
reforma na estrutura, organizada pelos arquitetos Hugo Segawa e Murillo Marques, para 
revitalização deste acervo. 

Localizada na Guarda Florestal Fazenda Velha, seu acesso se dá por estrada 
de terra a partir de Lagoa (mais ou menos 25 quilômetros de Lagoa). 

Como em toda área da Klabin a visitação pública é permitida, sob 
monitoramento. 

 
2.2.2 Arquitetura Religiosa 
 
2.2.2.1 Igreja Matriz Nossa Senhora de Fátima 
 

Localizada no centro da cidade, à Av.: Presidente Kennedy, construída de 
tijolo a vista é uma arquitetura moderna que forma um bonito conjunto com a Casa Paroquial 
e Escola Nossa Senhora de Perpétuo Socorro ao lado de um bosque formado por altas árvores 
e pinheiros de araucária. 
 
2.2.2.2 Igreja de 
Nossa Senhora do 
Perpétuo Socorro 
em Harmonia 

 
 
 
Construída 

toda ela em madeira 
horizontal, inclusive sua 
torre, tendo detalhe na 
fachada em pedra, rodeada 
por exuberante jardim. Foi 
a primeira Igreja 
construída no Município, 
curiosamente lembra as 
igrejas protestantes 
construídas na pequenas 
cidades norte americanas 
no século XIX. 
  
 

 
2.2.2.3 Igreja de São José Operário 
 

Localizada no Bairro Alto das Oliveiras, à rua Marechal Deodoro da Fonseca, 
a cerca de 15 minutos a pé da rodoviária, não servida de transporte coletivo urbano. 

Construída pela comunidade ucraniana, possui cúpula arredondada seguindo 
estilo de construção clássica da igreja católica ortodoxa. A liturgia das missas desta igreja 
segue a tradição ortodoxa.   
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2.2.2.4 Igreja 
Matriz 
 
 
 Localizada no 
centro da cidade, na 
avenida Presidente 
Kennedy, construída 
em estilo 
arquitetônico 
moderno. 
 

 
 

 
2.2.3 Arquitetura Civil 

 
2.2.3.1 Edifícios Públicos 
 

A arquitetura moderna dos edifícios públicos como o da Prefeitura Municipal, 
Fórum, Câmara Municipal, Agência do INSS, forma um Centro Cívico dado à proximidade. 
Envoltos pelo belo paisagismo da Praça Dr. Horácio klabin. 

 
 
2.2.3.2 Bonde Aéreo 

 
O acesso entre Telêmaco Borba e Harmonia, sede da Fazenda Monte Alegre, pode ser 

feito pelo teleférico (Bonde Aéreo), passando sobre Rio Tibagi, com um vão de 1.318m. 
  O objetivo de sua construção era o translado de funcionários, moradores desta cidade 

para a fábrica, porém, tornou-se também importante atração turística. que propicia observar a 
cidade, o Rio Tibagi, e as Indústrias Klabin. 

 

 
 

 

 

2.2.3.3 Usina hidrelétrica Getulio Vargas 
 

De propriedade das Industrias Klabin, construída no rio harmonia, próximo a 
sua foz no rio Tibagí, foi inaugurada no dia 25 de janeiro de 1953. Possui 02 unidades 
instaladas com potência de 22.500KVA. 
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1946 - Usina de Mauá 

 
1942 – construção da usina 

 
 
2.2.4 Arquitetura industrial 
 
2.2.4.1 Fábrica de Papel 
 
  O conjunto arquitetônico fabril das industria klabin impressiona pelo seu porte 
e complexidade, a visitação ao público as instalações fabris é permitida mediante 
agendamento prévio, com a própria administração da fábrica. 
 

(Vista da fábrica em 1946) 
 
 
2.2.5 Arquitetura Prédios Institucionais 
 

A arquitetura moderna dos edifícios públicos como o da Prefeitura Municipal, Fórum, 
Câmara Municipal, Agência do INSS, forma um Centro Cívico dado à proximidade. Envoltos 
pelo belo paisagismo da Praça Dr. Horácio klabin e ruas adjacentes fazem desse local um 
cartão de visita de Telêmaco Borba. 
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2.2.6  Estatuaria, Monumentos e obeliscos 

 
Monumento Bíblico – localizado na 
Praça da Bíblia, na esquina da Av. 

Paraná com Av. Samuel Klabin 

 
Monumento ao Trabalhador – localizado na Praça Dr. 

Horácio Klabin de fronte ao paço Municipal 

 
 
 
 
2.2.7 Espaços Públicos de cultura, esporte, pesquisa e lazer 
 
2.2.7.1 Equipamentos Públicos voltados a Cultura 
 
2.2.7.1.1 Casa da Cultura 
 
  Comporta a sede administrativa da Secretaria Municipal de cultura, esporte e 
recreação, conta com museu, galeria de obras de artistas plásticos locais, anfiteatro, e diversas 
salas/oficinas onde são ministradas aulas de balé, artes plásticas e musica. 
 
2.2.7.1.2 Anfiteatro Municipal 
 
  Com capacidade para aproximadamente 806 pessoas sentadas, numa área de 
523,78 m², com infra-estrutura, incluindo placo, camarins, sala de som, conta ainda com 
excelente equipamento de iluminação. 
  Tal espaço é amplamente utilizado para a realização de eventos culturais e 
eventos formais promovidos pela municipalidade. 
  Também é largamente utilizado para apresentação de shows e espetáculos 
teatrais, musicais e de dança. 
 
2.2.7.1.3 Biblioteca Pública: 
 
  Localizada nas dependências da Casa da Cultura 
 

Total de livros Tombados em 1996 11.386
Total de Sócios em 2005 6.893
Total de pesquisa no 1º sem 2005 12.506
Empréstimo de livros no 1º sem. 2005 6.534
Total de pessoas atendidas no 1º sem 2005 19.302
Doações de livros no 1º sem 2005 308
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  Atividades permanentes da biblioteca: Pesquisas e Literatura Infantil, Semana 
Nacional do livro, Visitas orientadas – Jornais e Revistas 
 
 
2.2.7.1.4 Museu Histórico Municipal 
 
  Localizado na Casa da Cultura, recebeu no 1º semestre de 2005 1.352 
visitantes, foram realizadas pesquisas sobre 28 assuntos. Este ano recebeu doação de 18 
objetos. 
 
 
2.2.7.1.5 – Concha Acústica 
 
  De fronte a rodoviária, com capacidade para abrigar até 15.000 pessoas 
sentadas; 
 
2.2.7.1.6 – Pavilhão de Exposições 
 
  Localizado próximo ao Núcleo Habitacional Bandeirantes, nas margens da 
Rodovia do Papel, conta com amplo espaço coberto ode se realizam shows e outros eventos e 
também grade área aberta onde é comumente é realizado feiras e eventos. Este espaço abriga 
o CTG (Centro de Tradição Gaúchas) 
 

  
 
 
2.2.7.1.7 Casa do Artesão 
 

É um ponto turístico, sendo uma construção imponente, com 
aproximadamente 800 metros quadrados de área construída, em estilo rustico, onde são 
expostos e vendidos produtos artesanais do município como: trabalhos manuais, artes 
plásticas e peças típicas da região, podem ser apreciadas e adquiridas num ambiente agradável 
e aconchegante.  Tendo inclusive uma praça de alimentação 

 É um “shoping” do artesanato. É também um centro de convivência para os 
munícipes e visitantes com infra-estrutura para atender o turista 
 
 
 
2.2.7.2 – Espaços para prática esportiva 
 
2.2.7.2.1 Ginásios 
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• Ginásio de Esportes Dep. Heitor 
Alencar Furtado (Furtadão) – com 
capacidade para cerca de 5.000 
pessoas, possui quadra 
poliesportiva com piso sintético, 
localizado próximo a rodoviária é 
servido por transporte coletivo 
urbano. Telefone 3271-1088 

 
• Ginásio de Esportes do Mini-

Centro Esportivo, localizado no 
bairro BNH, servido por transporte 
coletivo urbano, possui quadra de 
tênis, quadra poliesportiva coberta, 
estádio de futebol com pista de 
atletismo e com capacidade para 
15.000 pessoas. Fone 3271-1088 

 
• Ginásio de Esportes Miguelzinho, 

localizado no Bairro Cem Casas, 
caracteriza-se por quadra coberta 
poliesportiva; 

 

 
Furtadão 
 

 
Minicentro 

 
•      Associação Cultural e Esportiva Beneficente de Telêmaco Borba  
        Endereço: Av. Marechal Floriano Peixoto, s/n. 
        Telefone: 272-1035 
        Características: Campo de Softball. 

 

• Quadra Coberta da Praça Harmonia (Socomim). 
 
 

2.2.7.2.2 Quadras Poliesportivas 
 
Praça de Esportes Dona Luba Klabin – (BNH); 
Quadra de Esportes da Vila Esperança; 
Quadra de Esportes do Jardim Alegre; 
Quadra de Esportes do Parque Limeira área II (posto de Saúde); 
Quadra de Esportes do Jardim Bandeirantes. 
 
 

2.2.7.2.3 Campos Suíços 
 

Praça dos Pinheiros e Praça de Esportes do BNH – (prática de futsal, Voleibol, 
Basquetebol, Handebol e Vôlei de Areia, com quadras polivalentes e externas). 

 
 
 

2.2.7.2.4 – Quadras de futebol society (particulares) 
 
  Existem duas, uma Localizada na esquina da Rua Edith Gordom com a Av. 
Eliomar Meira Xavier e outra na rua Campos Sales próximo a Feira do produtor. 
 
 
2.2.7.2.5 – Pista de autocross e MotoCross 
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  Localizada próximo a rodovia do papel ao lado da empresa IBM, no projetado 
complexo esportivo 
 
 
2.2.7.2.6 – Raia de corrida de cavalos 
 
  Localizada próximo a rodovia do papel ao lado da empresa IBM, no projetado 
complexo esportivo. 

 
 

2.2.7.2.7 – Academias de Ginástica e natação 
 
  Das Academias de ginástica destacam-se entre outras: Vida Livre no bairro 
BNH e Forma e Corpo localizada na Av. Horácio Klabin defronte ao Banco HSBC. 
  A cidade ainda conta com uma escola de natação Golfinho azul localizada 
próxima a praça Luba Klabin. 

 
 
 

2.2.7.3 - Lazer 
 

2.2.7.3.1 – Clubes Sociais e Associações esportivas de classe 
 
  O Município conta com expressivo número de clubes sociais, todos dotados de 

boa infra-estrutura tanto para a pratica esportiva quanto para o lazer e reuniões festivas. 
 
  Os clubes são: 
 

• C.A.M.A. - Clube Atlético Monte 
Alegre, localizado na área central 
de Telêmaco Borba, dentre seus 
equipamentos se destacam o amplo 
salão de festas e ampla piscina: 

 
 

• Harmonia Clube, sito na 
localidade de Harmonia possui 
infra-estrutura contando com dois 
salões de festas, piscinas, quadras 
de tênis, basquete, lago entre 
outros equipamentos.  

  

 
• Clube Atletico Alvorada, dotado de infra-estrutura, possui um salão de festas, 

churrasqueiras, piscina e parque infantil; 
• Clube Atlético Araucária, situado em Lagoa, na Fazenda Monte Alegre, 

privativa dos funcionários da Klabin. 
  

Associações esportivas de classe: 
• AABB – Associação Atlética do Banco do Brasil; 
• AAB – Associação Atlética do Banestado. 
• Associação do Sindicato do Papel 
• Associação dos Servidores da PMTB. 
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2.2.7.3.2 – Praças Públicas 
 

Destacam-se entre outras: 
 
• Praça Dr. Horácio Klabin - Local onde 

foi erguido o Monumento em 
homenagem aos trabalhadores e um 
Busto homenageando o Dr Horácio 
Klabin, um dos idealizadores e 
fundadores do município. 

 
• Praça da Bíblia (Av. Paraná); 

 
• Praça Paul Harris (Av. Paraná) 

 
• Praça Luba Klabin (Praça dos 

Pinheiros) – situada na av. Presidente 
Kennedy é dotada de vasta arborização 
em araucárias nativas e equipamentos 
de lazer como parque infantil. 

 
• Praça Esperanto (BNH) 
 
• Praça da Casa da Cultura - Inaugurada 

em 1997, próximo à Casa da Cultura, 
com belíssima visão panorâmica 
formada pelo encanto das águas 
rodeadas pelo verde.Pode ser feita a 
travessia sobre a lagoa por uma ponte 
de madeira. Os bancos do jardim são 
em madeira rústica, aliada à arquitetura 
moderna na construção do pavilhão, 
construído em alvenaria, madeira e 
vidro.Contornando a praça há uma pista 
para caminhada 

 
 

 

 
Praça Dr. Horácio Klabin 
 

 
Praça Luba Klabin 
 
 

 
Praça Luba Klabin    

 

 
Praça da Bíblia 

 

 

 
Praça da Casa da Cultura 
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2.2.8 Equipamentos técnicos/científicos/culturais 
2.2.8.1 Criadouro Científico de Animais Silvestres 
 

O Criadouro Científico de Animais Silvestres, localizado nas 
dependências do Parque Ecológico, está registrado junto ao IBAMA e é 
constituído por 53 recintos e viveiros que abrigam 18 espécies de mamíferos, 48 
espécies de aves, além de serpentários para cobras venenosas e não venenosas. 
A partir da reprodução em  cativeiro é   executado o programa    de reintrodução 
de espécies da fauna silvestre já extintas a nível regional, como por exemplo, a anta e a ema. 
Este programa está baseado em pesquisa e coleta de dados nas prováveis áreas de soltura. 
Atualmente o Criadouro tem como prioridade, a reprodução da Anta, Lobo-guará, Gato-do-
mato, Ema, Mutum e a Jacutinga. Espécies comuns na Fazenda Monte Alegre como a 
Capivara, Cateto, Macaco-prego, Cachorro-do-mato, entre outros, visam atender mais ao 
Programa de Educação Ambiental do que à sua reprodução. 
Além disso, o criadouro propicia condições de tratamento a animais silvestres apreendidos 
pela fiscalização, com atendimento veterinário, alimentação e reaclimatação, permitindo a sua 
reintrodução à vida silvestre. Em 2001, foram reintroduzidos 180 aves e 7 mamíferos. Horário 
de Funcionamento: Sábados e Domingos, das 13:00 às 17:00hs. Endereço: Fazenda Monte 
Alegre, Telefone: (42) 3271-5385 
 

 
 

2.2.8.2 – Laboratório Fitoterápico 
 

A Klabin realiza um projeto de utilização dos PFNM – Produtos Florestais Não 
Madeireiros. Iniciado em 1984, de forma artesanal e funcionando em escala de manipulação a 
partir de 1989, a Operação de Fitoterapia, como é conhecido o processo, busca a preservação 
e uso racional da biodiversidade. O laboratório de manipulação produz, hoje, cerca de 30 
produtos da Linha Terapêutica provenientes de plantas medicinais, utilizados pela Equipe da 
Saúde da Empresa e o aviamento de receitas e distribuição dos produtos é realizado em uma 
farmácia interna também acessível a população do município a um custo médio 4 vezes 
menor que o de produtos alopáticos. Além dos produtos terapêuticos, a atividade conta 
também com a Linha Phitosphera – Beleza & Saúde, com cerca de 30 produtos manipulados, 
que aliam a ação preventivo/terapêutica dos vegetais a substâncias de higiene e toucador (ação 
cosmética). Em 1999, a Klabin foi a primeira empresa do mundo a ter o manejo de plantas 
medicinais certificado pelo Forest Stewardship Council (FSC). Em 2001, completou-se o 
ciclo com a certificação da Cadeia de Custódia dos PFNM - Produtos Florestais Não 
Madeireiros, para fitoterápicos e fitocosméticos.  
 

 
Laboratório fitoterápico 
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2.2.8.3 Centro de interpretação da natureza 
Com seus 

450 m² de construção 
rústica integrada à 
paisagem natural, o 
Centro de Interpretação 
da Natureza mantém um 
auditório para 66 
pessoas, uma sala        de       
atividades para uso das escolas e um salão de exposições da fauna local, com animais 
taxidermizados expostos em dioramas e redomas. Possui ainda um serpentário para cobras 
venenosas e aquários com peixes da bacia do Rio Tibagi. O espaço é utilizado para o 
desenvolvimento das atividades de educação ambiental junto à comunidade, escolas e 
funcionários da empresa. Foi inaugurado por ocasião da Conferência Mundial das Nações 
Unidas para o Meio Ambiente, Rio-92. 
 

2.2.8.4 Museu da fauna e flora    
 

Em sua área de 70 m², estão expostos exemplares da flora e principalmente fauna da 
região. Seu acervo zoológico está constituído por aproximadamente 600 peças, sendo 165 
animais taxidermizados, 25 esqueletos, 110 crânios, 150 peças preservadas em meio líquido e 
150 peças variadas. O Museu ainda mantém insetário, serpentário para cobras não venenosas 
(vivas), e uma coleção de excicatas, carpoteca e xiloteca da flora arbórea de Monte Alegre. É 
um dos mais completos museus de fauna e flora da região. 
 
 
2.2.9 Festas, Comemorações e Eventos 
 
2.2.9.1 Festas tradicionais 
 

 Festividades comemorativas do Aniversário do Município – Semana de atividades 
festivas comemorativas ao aniversário do município que acontece no mês de março, 
envolve competições e atividades esportivas como: corrida rústica, corrida Montain 
bike, torneio de futebol de areia. Apresentação da Banda Marcial e da Orquestra de 
Metais de Telêmaco Borba, Shows com artistas locais e regionais, eventos festivos 
no Pavilhão de Exposição com barracas de folguedos e típicas. 

 
2.2.9.2 Eventos Culturais 
 

 Telêmaco Borba em Dança – Realizada a 1ª edição nos dias 14, 15 e 16 de junho de 
2005, pretende-se sua inclusão no calendário de eventos do município relizando 
anualmente novas edições;  

 Festival Internacional de Dança e Teatro de Telêmaco Borba, - Realizada a 1ª edição 
nos dias 17,18 e 19 de junho de 2005 através da integração do município no 
Programa Corredores Culturais do Mercosul, igualmente se encontra incluso no 
calendário de eventos do município;  
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 Hip hop Festival – evento que busca a divulgação da cultura hip hop, conta com a 
participação de artistas locais, sua primeira edição aconteceu em 06 de agosto de 
2005. 

 
2.2.9.3 Eventos esportivos/recreativos 

 Jogos Colegiais do Paraná – fase Municipal, Regional e Estadual – conta com a 
participação dos estudantes dos colégios estaduais e particulares ; 

 Participação na Liga de Voleibol do Paraná – Masc/fem. nas categorias sub 15, sub 
17 e aberto; 

 Participação na LSND (Liga Norte Sul de Desportos) de Futsal – nas categorias sub 
13  e sub 15; 

 Festival Liga TB de Futsal; Participação no Campeonato Paranaense de Futebol 
categoria sub 17. 

 Projeto Canoa Brasil 2º Tempo – programa que desenvolve atividades educativas 
ensinando técnicas de canoagem, atende 400 crianças e adolescentes estudantes de 
escolas públicas; 

 Copa Cidade de FUTSAL; 
 Jogos Interassosiações – campeonato municipal de todas as modalidades esportivas e 

gincana entre os bairros da cidade. 
 Escolinhas: Futebol (categorias sub10, sub13, sub15, sub17, sub20 e aberto); Futsal 

(categorias sub7, sub10, sub13, sub15, sub17, sub20 e aberto); Vôlei masculino e 
feminino (categorias sub15, sub17 e aberto); Basquete masculino e feminino 
(categorias sub15, sub17 e aberto); handebol masculino e feminino (categorias 
sub15, sub17 e aberto); Atletismo masculino e feminino (categorias sub10, su13, 
sub15, sub17 e aberto) e Xadrez; 

 
 
2.2.10 Artesanato e artes plásticas 
  O artesanato local é bastante expressivo, sobretudo em madeira, pintura em 
tecido e bordado. Também existem vários artista locais que produzem pinturas sobre tela. 
  A produção artesanal e artística local pode ser conhecida em visita a galeria de 
artes da Casa da Cultura e na Casa do Artesão, existindo também a Casa ATA, ponto de 
venda de artesanato localizado no Terminal Rodoviário de Telêmaco Borba. 
 
2.2.11 - Rota dos tropeiros 
 

O Município de Telêmaco Borba dado 
a sua localização geográfica nos Campos Gerais do 
Paraná está incluído no roteiro turístico chamado 
Rota dos Tropeiros, que se trata de roteiro turístico 
composto pelas cidades que surgiram em decorrência 
do fenômeno do Tropeirismo, ao longo do caminho 
histórico conhecido como Rota dos Tropeiros. Tal 
caminho era utilizado no século XVII pelos tropeiros 
(comerciantes e condutores de gado e muares) 
transportavam rebanhos destes animais de Viamão 
no Rio Grande do Sul para abastecer Sorocaba no 
estado  de  São  Paulo,  grande  centro  de  comércio 
da    época,   que    abastecia   as    minas    gerais  de 
Vila Rica onde todos os esforços eram despendidos na extração de ouro. Esta empreitada 
durava dias, senão meses, e dado ao andar da tropa, certamente lento, a cada noite se fazia 
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necessário parar e montar acampamento. Com isto foram surgindo ranchos que se 
transformaram em povoados e depois em vilas e finalmente em cidades nestes locais de pouso 
ao longo deste caminho. Assim surgiram cidades como Cruz Alta, Passo Fundo, Vacaria, 
Campos Novos Curitibanos, Campo Largo, Lapa, Irati, Castro e muitas outras. 
O Antigo Pouso do Iapó deu origem a cidade de Castro, elevada a tal categoria no ano de 
1857. Em 1872 a cidade de Tibagí foi desmembrada de Castro como Vila e elevada a 
categoria de cidade em 27.12.1897. Por fim surge a cidade Telêmaco Borba em 21.03.1964, 
emancipada do Município de Tibagí. A passagem destes tropeiros marcou o nascimento 
destas cidades deixando como herança seu legado histórico rememorado pelos seus 
descendentes que foram instalando morada ao longo da Rota dos Tropeiros. 
 
3 Equipamentos e Serviços Turísticos 
 
3.1 Meios de Hospedagem 
 
3.1.1 Hoteis 
 
• Hotel IKAPÊ 
Endereço: Fazenda Monte Alegre, s/n.  
Telefone/fax: 3273-3600 ou 3272-3523 
Total de Leitos: 72 
Serviços Oferecidos: Bar, Restaurante, Lavanderia, Estacionamento, Ar Refrigerado central, 
Ar Refrigerado nos Apartamentos, Central Telefônica, Televisão nos Apartamentos e Saguão, 
música ambiente, frigobar, Serviços de copa, Lareira, Sala de Reuniões. 
 
• Orion Hotel 
Endereço: Rua Bororós, 172 
Telefone/fax: 3272-1500 
Total de Leitos: 45 
Serviços Oferecidos: Ar condicionado, Café da manhã, Banheira com hidromassagem, 
Piscina, Estacionamento, Frigobar, telefone e televisão. 
 
• Hotel Sir 
Endereço: Av. Chanceler Horácio Laffer, 546 
Telefone/fax: 3273-3636 ou 3273-2775 
Total de Leitos: 116 
Serviços Oferecidos: Ar condicionado, Restaurante, Café da manhã, Computador, acesso à 
internet, Estacionamento, Frigobar, Banheira com hidromassagem, Telefone e televisão. 
 
• Hotel Apollo 
Endereço: Av. Chanceler Horácio Laffer, 1111 
Telefone/fax: 3273-2390 
Total de Leitos: 38 
Serviços Oferecidos: Ar condicionado, aquecimento central, acesso à internet, café da manhã, 
estacionamento, frigobar, telefone e televisão. 
 
• Salvatori Plaza Apart Hotel 
Endereço: Av. Paraná, 786, Centro – Telêmaco Borba – Pr 
Telefone/Fax (42) 3272-5005 
Total de Leitos: 22 



 

 42

Serviços Oferecidos: Ar condicionado, aquecimento central, Banheira com hidromassagem, 
acesso a internet, café da manhã, estacionamento, frigobar, telefone e televisão. 
Incluso na diária: café da manhã colonial e estacionamento 
 
• Atalaia Hotel 
Endereço: Rua Pref. Cacildo B. Arpelau, 515 
Telefone: 3272-2137 
Total de Leitos: 26 
Serviços Oferecidos: Café da manhã, frigobar e televisão. 
 
• Hotel Dal Col 
Endereço: Rua Reginaldo Guedes Nocêra, 614. 
Telefone/fax: 3272-1345 
Total de Leitos: 92 
Serviços Oferecidos: Café da manhã, estacionamento, televisão. 
 
• Hotel Oliveira 
Endereço: Av. Horácio Klabin, 1.121 
Total de Leitos: 10 
Serviços Oferecidos: Café da manhã e estacionamento. 
 
• Hotel dos Viajantes 
Endereço: Av. Horácio Klabin, 367. 
Telefone/fax: 3272-1347 
Total de Leitos: 28 
Serviços Oferecidos: Café da manhã, estacionamento e televisão. 
 
• Palma’s Hotel 
Endereço: Av. Horácio Klabin, 342. 
Telefone: 3273-1833 
Total de Leitos: 30 
Serviços Oferecidos: Café da manhã e estacionamento. 
 
• Hotel Primavera  
Endereço: Prefeito Cacildo de Arpelau, n/s. 
Telefone: 3272 - 1109 
Total de Leitos: 50 
Serviços Oferecidos: Café da manhã, estacionamento e televisão. 
 
• Sollievo Hotel 
Endereço: R. Tiradentes, 271 Centro. 
Telefone: 3272-1034 
Total de Leitos: 19 
Serviços Oferecidos: acesso à internet, café da manhã, estacionamento, frigobar, telefone e 
televisão. 
 
3.1.2 Moteis 
 
• Motel Sandy 
Endereço: Rodovia do Papel (PR160) Km 22 
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Telefone: 3272-1591 
Total de Leitos: 16 
Serviços Oferecidos: estacionamento, televisão e vídeo cassete. 
 
 
3.2 Alimentação 
 
3.2.1 Restaurantes,churrascarias, pizzarias e lanchonetes 
 
• Restaurante Bom Sabor 
   Endereço: R. Tiradentes, 26 centro. 
   Telefone: (42)3272-1063 
   Horário de Atendimento: das 09:00 às 22:00hs e a partir das 18:30hs. 
   Características: Buffet e lanches. 
 
• Restaurante Bom Prato 
   Endereço: Av. XV de Novembro, 186, Centro. 
   Telefone: (42) 3272-8367 
   Horário de Atendimento: das 11:00 às 14:00hs e a partir das 18:30hs. 
   Características: Self-service por quilo 
 
• Restaurante Bom Gosto 
   Endereço: Av. Paraná, ---, centro. 
   Telefone: (42)327 
   Horário de Atendimento: das 11:00 às 14:00hs  
   Características: Self-serviçe por quilo 
 
• Restaurante Meio Dia 
   Endereço: Av. Vice-prefeito Reginaldo Guedes Nocera, ---, centro. 
   Telefone: (42)327 
   Horário de Atendimento: das 11:00 às 14:00hs  
   Características: Self-serviçe por quilo 
 
• Restaurante e Pizzaria Tibor 
   Endereço: Av. Desembargador Edmundo Mecer Jr 235 
   Telefone: (42)3272-7933 
   Horário de Atendimento: das 11:00 às 14:00hs e a partir das 18:30hs. 
   Características: La Carte 
 
• Pizzaria Torre 
   Endereço: Av. Paraná, 900. 
   Telefone: (42)3273-1326 
   Horário de Atendimento: a partir das 17:30hs. 
   Características: Pizzas, La Carte e Lanches 
 
• Restaurante e Pizzaria Tec`s 
   Endereço: Av. Paraná, 889, centro 
   Telefone: (42)3272-1075 
   Horário de Atendimento: das 11:00 às 14:00hs e a partir das 18:30hs. 
   Características: La Carte, Pizzaria e Lanches 
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• Pizzaria Dom Giovani 
   Endereço: Av. . 
   Telefone: (42)3273-1326 
   Horário de Atendimento: a partir das 17:30hs. 
   Características: Pizzas, La Carte e Lanches 
 
• Churrascaria Dal Col 
   Endereço: Rua Professor E. Gordan, 123. 
   Telefone: (42)3272-11126 
   Horário de Atendimento: das 11:00 às 14:00hs e a partir das 18:30hs. 
   Características: Serviço de espeto corrido e buffet. 
 
• Churrascaria Monte Alegre 
   Endereço: Rod. PR 160 km s/n. ao lado do posto COTRASA em Harmonia 
   Telefone: (42) 3273-1488 
   Horário de atendimento: das 11:00 às 14:00 e das 18:30 às 22:00. 
   Características: Serviço de espeto corrido e buffet. 
 
• TEC’S CENTRO - Restaurante e Lanchonete 
   Endereço: Av. Horácio Klabin, 282. 
   Telefone: (42)3272-1950 
   Horário de atendimento: das 11:00 às 21:00.  
   Características: Lanches e refeições por quilo. 
 
• CAFÉ & CIA. 
   Endereço: Av. Horácio Klabin, 333. 
   Telefone: (42)3273-1951 
   Horário de atendimento: das 11:00 às 14:30 e das 18:00 às 21:00. 
   Características: Refeições por quilo. 
 
• CAETÊ Snack Bar 
   Endereço: Av. des. Edmundo Mercer Jr, 152, centro. 
   Telefone: (42)3272-1071 
   E-mail: caetetb@uol.com.br  ou  www.caetetb.com.br 
   Horário de atendimento: das 11:00 às 14:30 e após as 18:00. 
   Características: La carte, lanches, choperia e bar 
 
 
3.2.2 Bares e Lanchonetes 
 
• TEC’S CENTRO - Restaurante e Lanchonete 
   Endereço: Av. Horácio Klabin, 282. 
   Telefone: (42)3272-1950 
   Horário de atendimento: das 11:00 às 21:00.  
   Características: Lanches e refeições por quilo. 
 
• Pastelaria Água na Boca 

 Endereço: Av. Horácio Klabin, 815. 
   Telefone: (42)3272-7870 
   Horário de atendimento: das 08:00hs às 20:00hs.  

mailto:caetetb@uol.com.br
http://www.caetetb.com.br/
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   Características: Vários sabores de pastéis e outros lanches. 
 
3.2.3 Confeitarias e Panificadoras 
    
• Panificadora e Confeitaria Caeté 
   Endereço: Av. Desembargador Edmundo Mercer Jr., 152 centro. 
   Telefone: (42)3272-1071 
   E-mail: caetetb@uol.com.br  ou  www.caetetb.com.br  
   Horário de funcionamento: a partir das 06:00hs as 22:30hs (de segunda a sábado). 
 
• Panificadora e Pizzaria Tecs. 
    Endereço: Av. Paraná, 1000 centro. 
   Telefone: (42)3272-1075 
   Horário de funcionamento: a partir das 07:00hs as 24:00hs (de segunda a segunda). 
 
• Panificadora e Confeitaria Kitutis 
   Endereço: Av. Paraná, 192, centro. 
   Telefone: (42)3272-1281 
   Horário de funcionamento: a partir das 06:00hs as 21:30hs 
   Panificadora, confeitaria e lanchonete 
 
•  Panificadora e Confeitaria Pão de Açucar 
   Endereço: Av. Guataçara Borba Carneiro, 153, Bairro BNH. 
   Telefone: (42)3272-3442 
   Horário de funcionamento: a partir das 06:00hs as 21:30hs 
   Panificadora, confeitaria e lanchonete 
 
 
3.2.4 Sorveterias 
 
• Sorveteria Ki Massa 
    Endereço: Av. Desembargador Edmundo Mercer Jr., 189 centro.  
   Telefone: (42)3272-1022 
   Horário de funcionamento: a partir das 08:00hs as 19:00hs (de segunda a segunda). 
               * no verão horário especial das 08:00hs as 23:00hs (de segunda a segunda).  
              
• Sorveteria Tropical 
    Endereço: Rua Guarani, 322, Bairro BNH.  
   Telefone: (42)32731487 
   Horário de funcionamento: a partir das 08:00hs as 19:00hs (de segunda a segunda). 
               * no verão horário especial das 08:00hs as 23:00hs (de segunda a segunda).               
 
 
3.3 Entretenimento 
3.3.1 Instalações Desportivas e praças 
 
Vide equipamentos de esporte e lazer – 2.2.6.2 
 
3.3.2 Estabelecimentos Noturnos 
 
• TEC’S CENTRO - Restaurante e Lanchonete 

mailto:caetetb@uol.com.br
http://www.caetetb.com.br/
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   Endereço: Av. Horácio Klabin, 282. 
   Telefone: 272-1950 
   Horário de atendimento: das 11:00 às 21:00.  
   Características: Lanches e refeições por quilo. 
 
• Empório do Carmo 
   Endereço: Tv. Reinaldo M. Oliveira, 48 centro. 
   Telefone: (42)3272-1957 
   Horário de atendimento: Quarta das 20:00hs as 24:00hs. 
                                           Sexta e Sábado das 23:00hs as 3:30hs.  
   Características: barzinho 
 
• Caetê Snack Bar 
   Endereço: Av. Desembargador Edmundo Mercer Jr., 152 centro. 
   Telefone: (42)3272-1071 
   E-mail: caetetb@uol.com.br  ou  www.caetetb.com.br  
   Horário de funcionamento: a partir das 18:00hs (de segunda a sábado). 
   Características: Barzinho, lanches, etc. 
 
 
3.4 Agências de Viagem e Turismo 
 
• Connection 
   Endereço: Av. XV de Novembro, 162. 
   Telefone/fax: 273-1964 
   Horário de Atendimento: 08:00 às 12:00hs e 13:30 às 18:00hs 
   Serviços: Venda de Passagens aéreas, Vistos Consulares, Aluguel de carros, Pacotes 
 Internacionais. 
 

• Cristal Sul 
   Endereço: Av. Eliomar Meira Xavier n. º 42 Centro 
   Telefone: 273-6982 
   Horário de Atendimento: 08:00 às 11:30hs e 13:00 às 18:00hs 
   Serviços: Pacotes nacionais e fretamento de ônibus. 
 
• Coelho Tour 
   Endereço: Av. XV de Novembro, 378. 
   Telefone/fax: 272-1841 
   Horário de Atendimento: 08:00 às 11:30hs e 13:00 às 18:00hs 
   Serviços: Pacotes nacionais e fretamento de ônibus. 
 
 
 
3.5 Comércio Turístico 
 
• Casa do Artesão 
   Endereço: Av. Samuel Klabin, 725, centro 
  CEP 84261-050 
  Fone/Fax  (42) 3904 -1614 
  Atendimento em horário comercial 

mailto:caetetb@uol.com.br
http://www.caetetb.com.br/
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• Loja de ATA – Associação de Artesanato de Telêmaco Borba 
   Endereço: Terminal Rodoviário. 
   Atendimento em horário comercial 
 
 
3.6 Outros serviços de apoio turístico 
 
3.6.1 Locadoras de Veículos 
• Localiza 
   Endereço: Av. Paraná, 243. 
   Telefone/fax: 272-1599 
   Horário de Atendimento: 08:00 às 11:30hs e 13:00 às 18:00hs. 
 
• Coleguinha 
   Endereço: Rua Desembargador Edmundo Mercer Júnior, 418. 
   Telefone/fax: 273-1927 
   Horário de Atendimento: 08:00 às 11:30hs e 13:00 às 18:00hs.  
 
• Colombotur 
   Endereço: Praça Luba Klabin, 289. 
   Telefone/fax: 272-2785 
   Horário de Atendimento: 08:00 às 18:00hs.  
   Serviços: Fretamento de vans e ônibus. 
 
• Coelho Tour 
   Endereço: Av. XV de Novembro, 378. 
   Telefone/fax: 272-1841 
   Horário de Atendimento: 08:00 às 11:30hs e 13:00 às 18:00hs. 
 
 
3.6.2. Atendimentos a Veículos 
 
3.6.2.1 Postos de Gasolina 
• Auto Posto Fiel Ltda. 
   Endereço: PR 160 Km 21,5. 
   Telefone: 272-2711 
   Observações: Atendimento 24 horas. 
 
• Posto Targa 

   Endereço: Av. Presidente Kennedy, 192. 
   Telefone: 273-2550 
   Observações: Atendimento 24 horas. 
 
• Posto Brasília II 
   Endereço: PR 160 Km 22,5. 
   Telefone: 273-3294 
   Observações: Atendimento 24 horas. 
 
• Posto Contrasa 
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   Endereço: PR 160 Km 0. Harmonia 
   Telefone: 3272-3328 
   Observações: Atendimento 24 horas. 
 
• Posto do Papel 
   Endereço: Rua Artur Bernardes, 100. 
   Telefone: 3272-1173 
   Observações: Atendimento das 06:00 às 22:00hs. 
 
• Posto Monte Alegre 
   Endereço: Av. Samuel Klabin, 658. 
   Telefone: 273-2122 
   Observações: Atendimento 24 horas. 
 
• Posto Jerusalem 
   Endereço: Av. Chanceler Horácio Laffer, 1025, centro. 
   Telefone: 3272-0108 
   Observações: Atendimento 24 horas. 
 
• Posto Brasil 
   Endereço: Av. Guataçara Borba Carneiro, 262, bairro BNH. 
   Telefone: 3272-1731 
   Observações: Atendimento até as 22:00hs. 
 
 
3.6.3 Bancos, Casas de Câmbio e Cartão de Crédito 
 
3.6.3.1. Bancos 
• Banco do Brasil 
   Endereço: Av. Horácio Klabin, 200  
   Telefone/fax: 272-1928 
   Horário de Atendimento: 10:00hs às 15:00hs.  
   Observações: Caixas Eletrônicos 24 horas aceitam Cartão de Crédito Visa  
 
•Banco Itaú 
   Endereço: Av. Samuel Klabin, 794 
   Telefone/fax: 272-1879 
   Horário de Atendimento: 10:00hs às 15:00hs.  
    
• Banco Bradesco 
   Endereço:  
   Telefone/fax: 273-1919 
   Horário de Atendimento: 10:00hs às 15:00hs 
 
• Banco HSBC 
   Endereço: Av. Horácio klabin, 433, centro. 
   Telefone/fax: 3273-1100 
   Horário de Atendimento: 10:00hs às 15:00hs e caixa eletrônico 24 horas 
 
• Banco SICRED 
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   Endereço: Av. Samuel Klabin, ---- 
   Telefone/fax: 273-1919 
   Horário de Atendimento: 10:00hs às 15:00hs 
 
• Caixa Econômica Federal 
   Endereço: Av. Desembargador Edmundo Mecer Júnior, 230. 
   Telefone/fax: 273-1255 
   Horário de Atendimento: 10:00hs às 15:00hs 
    
 
3.6.4 Comércio 
 
  O comercio local é bastante diversificado oferecendo oportunidade de compras 
em praticamente todos os seguimentos. O comercio varejista se encontra mais consolidado 
nas avenidas Horácio Klabin, Samuel Klabin e Paraná. 
 
 
3.6.5 Locais para a prática religiosa 
 

Não sendo diferente do restante do país a questão da religiosidade é marcante 
no município, predominando o catolicismo, todavia nota-se que a população evangélica é, em 
termos percentuais, bem maior que no restante do país. E embora não haja dados estatísticos 
oficiosos a respeito alguns estimam que o percentual de evangélicos seja na ordem de 40% da 
população. Tal abstração é gerada em razão do fato de existirem no município um vasto 
numero de igrejas protestantes, evangélicas pentecostais e neo-pentecostais. Destacam-se 
no município as seguintes igrejas: Igreja Católica Apostólica Romana, Igreja Católica 
Ortodoxa Ucraniana, Igreja Presbiteriana do Brasil, Igreja Presbiteriana Independente, Igreja 
Presbiteriana Renovada, Igreja Batista, Igreja batista Independente Betel, Igreja Metodista, 
Igreja Adventista, Igreja Testemunha de Jeová, Igreja Assembléia de Deus, Igreja o Brasil 
Para Cristo, Igreja Congregação Cristã no Brasil, Igreja Universal do Reino de Deus, Igreja do 
Evangélio Quadrangular, Deus é Amor, Comunidade Efraim, e outras denominações. Não 
dispondo a administração municipal de um cadastro completo dos locais de culto. 
 
• Paróquia Nossa Senhora de Fátima 
   Endereço: Av. Presidente Kennedy, 01. 
   Telefone: (42)3272-1028 
 
• Congregação Cristã do Brasil 
   Endereço: Rua Professor N. Pimenta, 51. 
   Telefone: (42)3272-1443 
 
• Igreja Evangélica Assembléia de Deus 
   Endereço: Trav. Umuarama, 57. 
   Telefone: (42)273-1143 
 
• Igreja Evangélica de Cristianismo Decidido 
   Endereço: Rua A. Pena, 420. 
   Telefone: (42)3272-1427 
 
• Igreja Presbiteriana Central 
   Endereço: Av. Paraná, 489. 
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   Telefone: (42)3273-1287 
 
• Igreja Presbiteriana Independente 
   Endereço: M. Ribas, 200. 
   Telefone: (42)3272-1625 
 
• Primeira Igreja Batista de Telêmaco Borba 
   Endereço: Av. E. B. Londres, 207. 
   Telefone: (42)3272-3499 
 
• I Igreja do Evangelho Quadrangular 
   Endereço: Rua Prudentópolis, 121. 
   Telefone: (42)3273-2358 
 
• Igreja O Brasil para Cristo 

Endereço: Av. Chanceler Horácio Laffer. 
Fone: (42)3272-0561 

 
 
3.7 Locais para Eventos 
3.7.1 Teatros 
• Teatro Municipal – Casa da Cultura 
   Endereço: Chanceler Horácio Laffer, 1.200. 
   Telefone: (42) 3904 1578  
   Capacidade: 840 pessoas. 
 
3.7.2 Pavilhões de Exposição 
• Pavilhão de Exposição 
   Endereço: Rodovia do Papel (PR160) Km 15. 
   Telefone: 271-1134 
   Capacidade: 6.000 pessoas. 
 
3.7.3 Anfiteatros 
• Anfiteatro Colégio Positivo 
   Endereço: Av. Marechal Floriano Peixoto, 1.539. 
   Telefone/fax: 272-1335 
   Capacidade: 500 pessoas. 
 
• Anfiteatro Parque Ecológico 
   Endereço: Parque Ecológico – Harmonia. 
   Telefone: 271-5385 
   Capacidade: 70 pessoas. 
 
 
3.7.4 Outros Locais 
• Concha Acústica 
   Endereço: Av. Horácio Klabin, s/n. 
   Telefone: (42)3271-1084 
   Capacidade: 15.000. 
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4 Infra-estrutura de Apoio Turístico 
4.1 Sistema de Transporte 
4.1.1 Transporte Rodoviário 
 

Segundo informações do Site www.aondefica.com.br a cidade de Telêmaco 
Borba dista: 

• Da capital do Estado do Paraná 237 Km por via rodoviária (BR 376) e 472 KM por via férrea. 

• De Ponta Grossa, a cidade pólo da região administrativa, dista 130 Km. 

• De Londrina 191 Km saindo através do Município de Curiúva, Sapopema, São Jerônimo da Serra 
seguindo até Londrina. 

• De Apucarana 166 Km. 

• De Maringá 249 Km. 
 
  O Município de Telêmaco Borba é servido pela denominada Rodovia do Papel 
a PR 160. Esta rodovia corta o município em toda a sua extensão com direção Norte-Sul. Ao 
norte, no município de Curiúva, a PR 160 faz entroncamento com a PR 090 (Rodovia do 
Cerne) ou corredor do Norte Pioneiro e ao Sul no extremo sul do município a PR 160 adentra 
ao Município de Imbaú e liga-se à BR 376 conhecida como Rodovia do Café. O município 
possui ainda ligação com o município de Tibagí através da PR 340 e conta com uma extensa 
rede de estradas vicinais que ligam as localidades da região, principalmente localizadas na 
fazenda reflorestada da Industria Klabin S/A. 

 
Foto : Telêmaco Borba em relação às rodovias ( Fonte : www.dnit.gov.br) 

 
4.1.2 Transporte Ferroviário 

  Telêmaco Borba faz parte do 2 º Distrito de Produção, segundo a Rede 
Ferroviária Federal S/A – RFFSA (Atual América Latina Logística). O trecho entra no 
município pela porção nordeste chegando até a sede municipal, localizada no centro-sul do 
município. A região é atendida apenas com trens de carga para o escoamento da produção da 
empresa Klabin. Obs.- Não há transporte de passageiros por via férrea ao município. 
 

4.1.3 Transporte Aéreo  
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O Aeroporto Municipal foi Inaugurado 
em 28 de abril de 1.987. Características: dimensões 
da pista: 1.800 m x 30 m asfalto, sendo o maior da 
região dos campos gerais inclusive maior que o de 
Ponta Grossa. É administrado pela Klabin do Paraná. 

Endereço: Rua Rio Iguaçu, s/n. Parque 
Limeira, área 06.  Telefone: (42)3272-2847 

Observações: Não possui linhas normais 
nem táxi aéreo.   
 
 
4.1.4 Transporte Coletivo Rodoviário Intermunicipal 
 
  Quanto ao transporte de passageiros e encomendas, a cidade possui um 
terminal rodoviário localizado na área central sito a Av. Nações Unidas. 
  Cinco empresas possuem escritórios e operam os serviços transporte de 
passageiros interurbano com as seguintes linhas e horários: 

 
 

 Viação Ouro Branco – Telefone : 3272-1593 
Linha: 
Telêmaco Borba – Londrina 
Londrina - Telêmaco Borba   
 
Horário: 
Saída 
07:00h 12:30h 17:00h  
Chegada   
09:35h 11:35h 19:30h 
 

 Viação Princesa dos Campos – Fone (42) 3273-3384,  
Linhas: 
Telêmaco Borba – Ponta Grossa/Curitiba 
Curitiba/Ponta Grossa – Telêmaco Borba 
 
Horário de saída: 
07:00h    09:50h    12:45h    15:00h    17:00h    19:00h 
Horário de chegada: 
11:00h    14:45h    17:00h    19:45h    21:30h    01:00h 
 
Linha Telêmaco Borba - Tibagí  
 
Horário de saída  
06:45h          14:30h 
 

 Viação Jóia – Telefone: 3272-1387 
Linhas: 
Telêmaco Borba – Curiúva/Figueira/Ibaití 
Ibaití/Figueira/Curiúva – Telêmaco Borba 
 
Horário de saída 
 06:30h    10:00h    14:00h    17:30h 
Horário de chegada 
 09:10h    12:40h    16:40h    20:10h 
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 Viação Princesa do Norte Telefone: 3272-2842 

Linhas:                                                                  Horário de Saída           
Telêmaco Borba – Santo Antônio da Platina          07:10h 
Telêmaco Borba – Arapotí                                      13:30h         20:30h        
Telêmaco Borba – São Paulo                                 21:00h 
 
              Horário de Chegada 
São Paulo – Telêmaco Borba                                 06:00h 
Arapotí – Telêmaco Borba                                      11:00h         20:50h 
Santo Antº. da Platina                                            18:30h 
 

 Viação Vinsa Telefone: 3272-2339 
Saída de T. Borba                                Chegada em T. Borba  
06:55h  - P/ Reserva                    06:50h  -  do Imbaú 
07:30h  - P/ Charqueada                         09:00h  -  de  Reserva 
09:15h  - P/ Reserva                                09:00h  -  da  Charqueada 
10:20h  - P/ Imbaú                                   11:00h  -  da Reserva 
11:20h  - P/ Charqueada                         13:00h  -  da Charqueada 
13:50h  - P/ Imbaú                                   16:00h  -  de Reserva  
14:15h  - P/ Reserva                                16:30h  -  da Charqueada 
14:40h  - P/ Charqueada 
15:15h  - P/ Natingui 
16:30h  - P/ Reserva 
18:00h  - P/ Imbaú 
 
 

Terminal rodoviário    
O terminal rodoviário municipal atende a toda 
a demanda de transporte coletivo 
intermunicipal e conta ainda conta com ampla 
área comercial, onde existem 13 
estabelecimentos comerciais, dentre eles 1 
restaurante, 1 restaurante e lanchonete, 5 
lanchonetes, 1 cabeleireiro, 1 barbeiro, 2 
revistarias, 1 loja de artesanato, 1 loja de 
presentes, 1 guarda volume e 1 chaveiro. 
  O trafego de passageiros pelo 
terminal rodoviário municipal é em torno de 
8.000 pessoas ao mês. 
 
 
4.1.5 Transporte Coletivo Urbano 
 
  O transporte coletivo urbano é operado desde a década de 70 em concessão 
pela empresa VINSA (Viação Nossa Senhora Aparecida). 
  Atualmente existem 6 linhas em operação sendo elas; São Silvestre, Jd. Alegre, 
Jd. Bandeirantes, Parque Limeira Área VI, Distrito industrial, Cem casas/São Francisco e 
Cem casas/Rio Alegre. 

  Os transporte coletivo é realizado com 18 veículos das 6:00h as 23:30h, sendo 
que a linha que atende o distrito industrial possui horários especiais durante a madrugada, as 
02:00h e as 04:00h 
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4.1.6 Outros Serviços de Transporte 
 
4.1.6.1 Táxi 
 
  O município conta com 6 pontos e 43 veículos dos quais 23 são cooperados da 
Cooptaxi. 
 
 
4.1.6.2 Transporte de pessoas em geral 
 
  Existem 62 empresas (empresas propriamente ditas e particulares proprietários 
de veículos) atuando no transporte de passageiros, com van e ônibus. Comumente prestam 
serviços às empresas do parque industrial, Klabin, Prefeitura Municipal e transporte de alunos 
à Ponta Grossa. 
 
 
4.1.6.3 - Bonde Aéreo  

   
Comumente chamado de bondinho, é uma 

das principais atrações turísticas da cidade. Foi 
inaugurado no final da década de cinqüenta, 
com capacidade para 32 passageiros, ligando 
Telêmaco Borba à harmonia, com 1.318 m de 
vão livre sobre o Rio Tibagí 
 

 
 
4.2 Sistema de Segurança 
4.2.1 Corpo de Bombeiros 
 
Endereço: Al. Washington Luiz, 289. 
Telefone/fax: 193 ou 3904-1610 
Observações: Plantão 24 horas 
 
4.2.2 18ª Subdivisão de Distrito policial - Delegacia de 
Polícia 
  
Endereço: Av. Osório de Almeida Taques, 300. 
Telefone/fax: 272-1202 ou 272-1595 
Observações: Plantão 24 horas 
 
4.2.3  3ª Cia Independente de Polícia Militar 
Endereço: Rodovia do Papel (PR160) Km 20 
Telefone/fax: 190 ou 273-1711 
Observações: Plantão 24 horas 
 
Destacamento de policia militar da Harmonia 
Endereço: Bairro de Harmonia. 
Telefone: 3271-5390 
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4.2.4 Posto da Polícia Florestal 
Endereço: Rodovia do Papel (PR160) Km 20 
Telefone/fax: 190 ou 273-1711 
Observações: Plantão 24 horas 
 
 
4.3 Sistema de Comunicação 
4.3.1 DDD 

 
42 
A Brasil Telecom opera telefonia fixa no município. 
Existem no município 383 telefones públicos espalhados pela cidade. 

 
4.3.2 CEP 

84.000-000 
 
4.3.3 Agências Postais e Telegráficas 

Logística: 
• 01 agência própria – Av. Desembargador Edmundo Mercer Jr, nº 465. 
• 01 agência franqueada – Av. Paraná, nº 234. 
• 01 Central de Distribuição – Av. Samuel Klabin nº741 
• 07 postos de atendimento/caixa de correio – em diversos pontos 
 

 
4.3.4 Emissoras de Rádio 
• Tropical 
   Endereço: R. Reginaldo Guedes Nocêra, 335. 
   Telefone/fax: (42) 3272-9020 
   Canal de Freqüência: 92.9 FM  
   E-mail: tropicaltb@fmtropical.com.br   
 
• Capital do Papel 
   Endereço: R. Reginaldo Guedes Nocêra, 335. 
   Telefone/fax: (42) 3272-9020 / (42) 3272-9010 
   E-mail: jornalismotb@fmtropical.com.br 
   Canal de Freqüência: 1.450 AM 
 
• Nova Mensagem 
   Endereço: R. Reginaldo Guedes Nocêra, 335. 
   Telefone/fax: (42) 3272-9020 / (42) 3272-9010 
   E-mail: jornalismotb@fmtropical.com.br 
   Canal de Freqüência: 1.230 AM 
 
4.3.5 Jornais Locais 
 
• Correio do Vale 
   Endereço: Av. Paraná, 785 
   Telefone/fax: 272-1598 
   E-mail: correiodovale@brturbo.com ou correiotb@uol.com.br  
   Periodicidade: Semanal 
 

mailto:tropicaltb@fmtropical.com.br
mailto:jornalismotb@fmtropical.com.br
mailto:jornalismotb@fmtropical.com.br
mailto:correiodovale@brturbo.com
mailto:correiotb@uol.com.br
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• FOLHA da CIDADE 
   Endereço: Av. Paraná, 651 - sala 08 - centro 
   Telefone/fax: (42)3272-9864 
   E-mail: folhatb@yahoo.com.br  
   Periodicidade: Semanal 
 
4.3.6 Telefonia celular 
 

Em telefonia celular o município é servido pelas empresas Brasil Telecom, TIM, Claro 
e Vivo. Operando em tecnologia TDMA, CDMA e GSM. 
 
 
4.4 Atendimento Médico-Hospitalar 
4.4.1 SUS-PAM Pronto Atendimento Municipal 
 
   Endereço: Rua Afonso Pena, 200, Alto das Oliveiras, CEP: 84.265-470 
   Telefone: (42) 3273-7450 (ramal 211 secretaria) 
   Horário de atendimento: 24 horas (Pronto Socorro) 
   Observações: Plantão em todos os dias 
 
4.4.2. Hospitais 
· Casa de Saúde Dr. Feitosa 
   Endereço: Av. Paraná, 551. 
   Telefone: (42)3904-1505 Fax: (42) 3273-1178 
   Horário de atendimento: 08:00hs as 19:00hs nos dias de semana. 
   Observações: Plantão em todos os dias, estabelecimento particular, conveniado com o SUS. 
 
 . Hospital Dia Dr. Moura, 
   Endereço: Av. Chanceler Horácio Laffer, 116, centro 
   Telefone: (42) 3272-2897 3273-1551  
   Obs.: hospital privado, não disponibiliza leitos para o SUS, conta com serviços de centro     

Cirúrgico, Raios-X, Fisioterapia e ambulatório. Conta com equipe de 13 funcionários. 
 
  
4.4.3 Clínicas Médicas 
• Clínica Benetti 
   Endereço: Av. Paraná, 702. 
   Telefone: (42)3272-1778 
   Especialização: Ginecologia, endocrinologia, clínica geral e medicina estética. 
 
• PROMATER 
   Endereço: Av. Paraná, 675. 
   Telefone: (42)3273-1717 
   Especialização: Ultra-sonografia, ginecologia, obstetrícia e pediatria. 
 
• CLINIMED – Médicos Associados 
   Endereço: Av. Chanceler Horácio Laffer, 10. 
   Telefone: (42)3272-3000 
   Especialização: Cardiologia e urologia. 
 
• Duo Clin 

mailto:folhatb@yahoo.com.br
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   Endereço: Av. Chanceler Horácio Laffer, 50. 
   Telefone: (42)3273-1214 
   Especialização: Gastroenterologia e ginecologia. 
 
• Policlínica 
   Endereço: Av. Chanceler Horácio Laffer, 122. 
   Telefone: (42)3272-1451 
   Especialização: Oftalmologia e pediatria. 
 
• Cliffim 
   Endereço: Av. Chanceler Horácio Laffer, 116. 
   Telefone: (42)3272-2887 
   Especialização: Ortopedia, fisioterapia, medicina do trabalho, homeopatia, clínica geral. 
 
• PREVDENT 
   Endereço: Rua José Scherlock Carneiro Martins, 122.  
   Telefone: (42)3273-1736 
   Especialização: Odontologia, ginecologia, clínica geral. 
 
• Clínica Dr. Rogério 
   Endereço: Av. Chanceler Horácio Laffer, 200. 
   Telefone: (42)3272-2147 
   Especialização: Otorrinolaringologista. 
 
• Clínica São Lucas 
   Endereço: Av. Chanceler Horácio Laffer, 226. 
   Telefone: (42)3273-3951 
   Especialização: Ginecologia e obstetrícia, pediatria e adolescência, cardiologia e clínica 
                             geral,   endoscopia digestiva. 
 
• Clini Nocêra 
   Endereço: Av. Eliomar M. Xavier, 88. 
   Telefone: (42)3273-3606 
   Especialização: Oftalmologia, pediatria e cirurgia plástica. 
 
• Pró Saúde Menino Deus 
   Endereço: Av. Presidente Kennedy, 764. 
   Telefone: (42)3273-1542 
   Especialização: Odontologia e pediatria. 
 
• Clínica Élvio A. Tuoto  
   Endereço: Rua Leônidas Garcia Rodrigues, 136. 
   Telefone: (42)3272-2348 
 
• Centro Odontológico 
   Endereço: Rua Leônidas Garcia Rodrigues, 92. 
   Telefone: (42)3272-1931 
   Especialização: Clínica geral, periodontia, clínica de bebês, endodontia e ortodontia. 
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4.4.4  Unidades Básicas de Saúde: 
Postos de saúde urbanos    12* 
Pronto atendimento 24 horas      (PAM) 01 
 
* A rede pública municipal de saúde através do programa Saúde da família conta com 12 

postos de saúde denominados Unidades de Saúde da Família, localizados nos bairros: Área 
II, Jd. Bandeirantes, Jd. Bela Vista, CAIC (Jd. Europa), Jd. Alegre, Marinha, 
N.Srª.P.Socorro (BNH), N.Srª. de Fátima (100 casas), Socomim, Triangulo, Vila Esperança 
e Vila Isabel. 

 
 
4.4.5 Farmácias 
• Farmácia São José 
   Endereço: Samuel Klabin, 403  
   Telefone/fax:   
   Horário de atendimento: 08:00 as 18:30hs nos dias de semana e 08:00 as 12:30hs nos 
sábados. 
   Observações: Entregas em domicílio e plantões de atendimento diário.  
 
• O Pharmacêutico Araucária 
   Endereço: Av. Horácio Klabin, 265 B 
   Telefone: (42)3273-3002 
   Horário de atendimento: 08:00 as 18:00hs nos dias de semana e 08:00 as 12:00hs nos 
sábados. 
   Observações: Entregas em domicílio e plantões de atendimento noturnos em dias variados.  
  
• Farmácia Araucária 
   Endereço: Av. Paraná, 651 
   Telefone: Fax: (42)3273-4333 
   Horário de atendimento: 08:00 as 18:30hs nos dias de semana e 08:00 as 12:30hs nos 
sábados. 
   Observações: Entregas em domicílio. 
 
• Farmácia Talevi 
   Endereço: Av. Horácio Klabin, 1189  
   Telefone: (42)3272-2599 
   Horário de atendimento: 08:00 as 18:00hs nos dias de semana e 08:00 as 12:00hs nos 
sábados. 
 
• Farmácia Tibagi 
   Endereço: Av. Paraná, 59 
   Telefone/Fax: (42)3272-2235 
   Horário de atendimento: 08:00 as 18:00hs nos dias de semana e 08:00 as 12:00hs nos 
sábados. 
 
• Farmácia Centro 
   Endereço: Av. Horácio Klabin, 346 B 
   Telefone: (42)3272-1320 
   Horário de atendimento: 08:00 as 16:30hs nos dias de semana e 08:00 as 12:30hs nos 
sábados. 
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• Farmácia Confiança 
   Endereço: Rua São Paulo, 27  
   Telefone: (42)3272-3352 
   Horário de atendimento: 08:00 as 18:30hs nos dias de semana e 08:00 as 12:00hs nos 
sábados. 
 
• Farmácia Marfael 
   Endereço: Av. Horácio Klabin, 247 D  
   Telefone: (42)3272-3027 
   Horário de atendimento: 08:00 as 18:30hs nos dias de semana e 08:00 as 12:30hs nos 
sábados. 
 
• Farmácia Lusifarma 
   Endereço: Av. Horácio Klabin, 546  
   Telefone: (42)3272-1682 
   Horário de atendimento: 08:00 as 18:30hs nos dias de semana e 08:00 as 12:30hs nos 
sábados. 
 
• Farmácia Elo 
   Endereço: Horácio Klabin, 148. 
   Telefone/fax: (42)3273-2575 
   Horário de atendimento: 08:30 as 18:30hs nos dias de semana e 08:00 as 12:30hs nos 
sábados. 
   Observações: Entregas em domicílio. 
 
 
4.6 Infra-estrutura Básica 
4.6.1 Serviços Públicos – abrangência dos serviços aos 
domicílios 

 

97,1% possuem água encanada. 

99,3% possuem energia elétrica. 

48,12% são ligados a rede de coleta de esgoto. 
97,28% são atendidos por coleta de lixo                                         (Dados do IBGE em 2000) 
 

4.6.2 Abastecimento de Água 
 

A concessionária SANEPAR é responsável pela captação, tratamento e 
abastecimento de água no município, sendo que a coleta é realizada no Rio Tibagí e o 
abastecimento atinge 97,1% dos domicílios.  Segundo informações da operadora do sistema a 
capacidade de fornecimento de água tratada supre a demanda atual que é de 6 milhões de 
metros cúbicos anos. 
 
4.6.3 Energia Elétrica 
 

O sistema paranaense de distribuição de energia elétrica, gerido em grande 
parte pela COPEL, empresa de economia mista, compõe-se basicamente de um anel de linhas 
de 220Kv e 138Kv, a partir do qual se irradiam linhas de menor potência que atingem a 
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diferentes regiões do estado, e desta forma Telêmaco Borba. Aproximadamente 99,3% da 
população da sede municipal é atendida por energia elétrica e quase a totalidade das vias 
urbanas dispõe de iluminação pública. 
 
Consumo de Energia 

CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA 
Setor Consumo                 MWH Consumidores
Residencial 23.862 17270
Secundário 303.728 243
Comercial 8.023 1.286
Rural 1.026 418
Outros 10.073 225
Totais 346.532 19.442

 
4.6.4 Esgoto 
 

A responsabilidade pela coleta e tratamento do esgoto no município é da 
concessionária do setor a SANEPAR, segundo informações da empresa 100% do esgoto 
coletado recebe tratamento, todavia a abrangência do sistema é o ponto critico vez que apenas 
48,12% dos domicílios são atendidos pela rede coletora. 

 
Diante desta realidade a concessionária está executando obras de ampliação 

da rede coletora sendo que até o final de 2006 a rede será ampliada passando a atender os 
bairros da Vila Ozório, Macopa, Marinha e Ana Meri, devendo atender a cerca de 2.500 
domicílios, sendo meta da concessionária atingir 90% de domicílios até 2008. 

 
Outro problema detectado pela concessionária são as ligações clandestinas de 

esgoto doméstico feitas na galeria de águas pluviais, sendo que a partir de 2006 a empresa 
realizará programa de regularização destas situações.  

 
4.6.5 Limpeza Pública e Coleta de Lixo 
 

A limpeza pública no Município de Telêmaco Borba é feito pela Prefeitura 
Municipal. O serviço de varreção abrange apenas o centro da cidade. A coleta de lixo no 
centro da cidade é feita em todos os dias da semana, com exceção do domingo. Nos bairros da 
cidade a coleta é feita nas segundas, quartas e sextas-feiras ou nas terças, quintas e sábados, 
dependendo da localidade. Nas localidades de difícil acesso aos carros, a comunidade dispõe 
de caixas de coleta que são esvaziadas em períodos regulares. Todos os resíduos têm seu 
destino final no aterro sanitário municipal, operando desde 1992 segundo os padrões exigidos 
pelo Instituto Ambiental do Paraná (IAP). 
 
Quantidade e Destino de Lixo 
Especificação Total 
Aterro Sanitário 38,5 ton. 
Aterro de Resíduos Especiais 6,00 ton. 
Usina de Reciclagem 7,50 ton. 
Total 52,0 ton. 
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4.7 Educação 
4.7.1 – Sistema Educacional 
 
Secretaria Municipal de Educação 
Responsabilidade: Educação infantil e ensino fundamental de 1 e 2 ciclos 
Secretário: José Reinaldo Antunes Carneiro 
Email: educação@telemacoborba.pr.gov.br e pmtbsme@hotmail.com. 
Endereço Chanceler Horacio Laffer, 1.200, centro 
CEP 84265-570 
 
Núcleo Regional de Educação 
Responsabilidade: Ensino fundamental e Ensino médio 
Chefe do núcleo: João Ivanir de Moraes 
telefone: (42) 3273-3313 
Email: jivanirm@pr.gov.br 
Endereço Av. Samuel Klabin, 725, centro 
CEP: 84.261-050 
 
4.7.2 Indicadores 
 

INDICADORES DA EDUCAÇÃO 

Nível de 
Escolaridade 

(UEPG pesquisa realizada em 1998): 
analfabeto ou analfabeto funcional: 9,35% 
1º grau incompleto: 47,19 % 
1º grau completo: 10,2 % 
2º grau incompleto:  6,23 % 
2º grau completo: 12,6% 
3º grau incompleto: 1,5 % 
3º grau completo: 2,18 % 
Pós graduados: 0,23 % 

Distribuição dos 
estudantes 

Rede pública municipal (Fonte 
SME) – ano 2004: 
603 ......................... jardim de 
infância 
1.031 ...................... pré-escola 
1.317 ......................  1º ano do 
1º ciclo 
1.419 ....................... 2º ano do 
1º ciclo 
1.236 ....................... 1º ano do 
2º ciclo 
1.175 ....................... 2º ano do 
2º ciclo 
 

Na rede Estadual (Fonte 
MEC/INEP) – ano de 2003. 

4.936 ................  Ensino 
Fundamental 

2.738 ...........................  Ensino 
Médio 

 

 

Na rede privada (Fonte MEC/INEP) – 
ano 2003: 

520 ...................................  pré-escola 

676 ..................   Ensino Fundamental 

142 ............................   Ensino Médio 

 

 

 

 

Ensino superior (Fonte: MEC) – ano 
2002 

rede pública estadual (UEPG) 
................... 185 alunos 

rede privada (FATEB) 
..............................  510 alunos 

 

mailto:educa��o@telemacoborba.pr.gov.br
mailto:pmtbsme@hotmail.com
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Segundo dados da Secretaria Municipal de educação e Núcleo Regional de Educação, 

INEP e MEC existem 6.681 crianças matriculadas nas 22 escolas públicas municipais, 
cursando educação infantil ou ensino fundamental. Na rede publica estadual existem 7.674 
crianças e jovens matriculadas em sete escolas e nove colégios. 

A rede privada conta com 1.338 alunos distribuídos em 12 escolas, sendo três os 
estabelecimentos privados de educação de maior expressão: Colégio Positivo (Ensino 
fundamental e médio), Escola Adventista (ensino fundamental) e Escola Ideal (ensino 
fundamental e educação infantil). 

 
4.7.3 Educação Especial 
APAE – Associação dos Pais e Amigos dos Excepcionais – Escola São Geraldo 
Presidente: Lucia Tibaldi, 
Rua Getúlio Vargas,79, centro. 
Telefone/Fax: (42) 3272-1046 
CEP: 84265-380 
Email: apaetb@br10.com.br 
 

  
4.7.4 – Educação de aprendizes 
Guarda Mirim 
Pres.: Oswaldo Sarnoski, 
Endereço: Av. Osório de Almeida Taques, nº 520, 
Telefone: (42) 3904-1617. 
 

Atende jovens de faixa etária entre 14 a 18 anos visando capacitação profissional 
e inclusão no mercado de trabalho, atualmente tem cerca de 500 meninos matriculados dos 
quais 170 se encontram trabalhando como aprendizes. Dentre seus programas ministra aulas 
de reforço escolar, jardinagem, agricultura e curso profissionalizante de assistente 
administrativo. Guarda Mirin,  
 
SENAI 
 
  O SENAI (Serviço nacional de Aprendizagem industrial) mantém turmas 
regulares de cursos para aprendizes na área de elétrica industrial e mecânica industrial. 
 
4.7.5 – Ensino Profissionalizante 
• SENAI – Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial 
Diretor: prof. Júlio César Ingencki, 
Endereço: Av.: presidente Kennedy, nº 66, F: 273-3366. 
 
• Centro de Treinamento Profissional – CDI 
Endereço: Av.: Paraná 342,sala02, centro 
Telefone: (42) 3272-4248 
 
  Franqueada do Grupo CDI, conta com o único curso em nível técnico de 
informática do país já tendo formado mais de 150 técnicos em 3 anos. Conta ainda outros 
cursos de informática, secretária, manequim/modelo e inglês. 
 

mailto:apaetb@br10.com.br
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CEMEP - Centro de Ensino 
Profissionalizante. 

Órgão da Secretaria de 
Educação, oferece cursos 
profissionalizantes para adultos, entre 
eles: bordado, corte e costura, corte de 
cabelo, tapeçaria, vagonite, broia, pintura 
em tecidos, crochê e redendê, bijouteria, 
bordado russo, manicure, biscuit, tricô, 
chinelos.  

 
4.7.6 Escolas de informática e Línguas Estrangeiras 
 

O município conta com varias escolas particulares de línguas estrangeiras e 
informática sendo as de maior destaque P&B, FISK, Winer’s, Microcamp e CDI. Info, 
Digicom e TB informática. 

 
 

4.7.7 Ensino Superior 
 
UEPG – Universidade Estadual de Ponta Grossa (extensão a UEPG de Ponta Grossa) 
Rua Guarani, s/n, bairro BNH, 
Telefone: (42) 3272-1261 
Obs - conta atualmente com o curso de economia devendo iniciar turma de educação física em 
2006. 
 
FATEB – Faculdade de Telêmaco Borba 
Endereço: Av.: Marechal Floriano Peixoto, s/n, Socomim 
Telefone: (42) 3272-9555. 
Obs: instituição privada com aproximadamente 510 alunos, possui as cadeiras de: direito, 
Administração de empresas, contabilidade, letras–inglês, letras-espanhol, Direito, pedagogia, 
turismo e engenharia química com em fase em papel. 
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5 – Município de Telêmaco Borba – Principais dados 
 

DADOS GEOCLIMÁTICOS 
Coordenadas 
geográficas Latitude     24º  19’  37”  Sul 

Longitude   50º  36’  58”  W-GR 
Área total do 
Município 

1.508,384 Km2, sendo que 15,5 Km2 do território se trata de área 
urbana 

Altitude 760 metros de altitude em relação ao nível do mar. 
Distancias  Da capital do Estado do Paraná 237 Km por via rodoviária (BR 

376) e 472 KM por via férrea. 

De Ponta Grossa, a cidade pólo da região administrativa, dista 130 
Km. 

De Londrina 191 Km saindo através do Município de Curiúva, 
Sapopema, São Jerônimo da Serra seguindo até Londrina. 

De Apucarana 166 Km. 

De Maringá 249 Km. 

* possui aeroporto municipal com pista de 1.800m 
Hidrografia Telêmaco Borba é drenado pela bacia hidrográfica do Rio Tibagi, 

ficando a sede do município à margem esquerda deste. 
Clima Tipo CFA, Clima subtropical com temperatura média anual de 

18,52 °C, sem estação seca definida. E tendências de 
concentração das chuvas nos meses de verão, contudo sem 
estação seca definida. Umidade relativa do ar média de 78,75%, 
precipitação média anual de 257,87 mm,  
 

ventos Direção SE com velocidade média de 1,658 m/s. 
temperatura Média anual: 18,52 ºC 

Invernos com média de 14,23ºC, com geadas pouco freqüentes 
Verões com média de 22,26ºC 
Mínima absoluta -5,0°C em junho de 1978 
Máxima absoluta: 38,2°C em novembro de 1985 

Pluviosidade Média 257,87 mm 
Umidade Média 78.75% 

Mínima: 75% 
Máxima: 83% 

Fonte: IBGE, IPARDES, PARANACIDADE,IAP 
 
 
 
 

CARACTERIZAÇÃO SÓCIO ECONÔMICA 

População 

Total: 61.238         Urbana: 58.354     Rural: 2.884 (ano de 2000) 
Taxa anual de crescimento ......................................... 0,418 
Densidade demográfica urbana .................................. 44,1 hab/km² 
Homens .............. 30.014       Mulheres: .................... 31.224 

Eleitores 43.848 
Número de 
domicílios 17.492, sendo 16754 na área urbana e 738 na área rural dos quais: 
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97,1% possuem água encanada.      99,3% possuem energia elétrica. 

88,5% possuem geladeira                89,6% possuem televisão 

97,8% são atendidos por coleta de lixo.               (dados da UEPG em 
1998) 
 

48,12% são ligados a rede de coleta de esgoto 

97,28% são atendidos por coleta de lixo               (Dados do IBGE em 
2000) 

Mortalidade infantil 21,9 
Taxa de 
fecundidade Taxa de fecundidade por mulher 2,8 filhos 

Expectativa de vida Expectativa de vida 68,6 

Faixa 
de 
pobreza 

Indigentes .............................    7,96% 

Pobres ..................................... 24,03% 

Crianças indigentes ................. 12,63% 

Crianças pobres ...................... 33,48% 

Renda per capita R$ 275,6 

Distribuição 
de renda 

Rendimento Mensal Médio dos Chefes de família R$ 670,55 

Domicílios segundo renda do chefe do domicílio   

Sem rendimentos  ......................................   5,67% 

Inferior a 1 salário mínimo .......................... 2,42% 

01 e 05 salários mínimos ...........................  67,68% 

05 e 10 salários mínimos ...........................  17,39% 

10 e 15 salários mínimos ............................   3,02% 

Maior que 15 salários mínimos  .................   3,78% 

Índice de 
Desenvolvimento 
Humano Municipal 
Ano de 2000 

IDHM .....................................             0,767 

Educação ................................              0,865 

Longevidade ...........................              0,726 

Renda .....................................               0,711 

Fonte: UEPG. IBGE, IPARDES,PARANACIDADE 
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INDICADORES DA EDUCAÇÃO 

Nível de 
Escolaridade 

(UEPG pesquisa realizada em 1998): 
analfabeto ou analfabeto funcional:     9,35% 
1º grau incompleto:                              47,19 % 
1º grau completo:                                 10,2 % 
2º grau incompleto:                              6,23 % 
2º grau completo:                                 12,6% 
3º grau incompleto:                              1,5 % 
3º grau completo:                                  2,18 % 
Pós graduados:                                      0,23 % 

FONTE: IBGE, IPARDES, MEC, INEP 
 

ECONOMIA 

Empregos por ramo de 
atividade ano de 2002 

Empregos Indústria ............... 3.976 
Empregos Comércio  ............. 1.894 
Empregos Serviços  ............... 4.669 
Empregos Agropecuária  ....... 230 

População ocupada 21.015 (fonte: IBGE) 

Agricultura e pecuária Efetivo de Bovino ................. 8.947 Cabeças 
Valor da Produção Vegetal ... R$ 74.836.000,00 

Principais atividades e 
empregos 
 

Fabricação de papel, papelão liso, cartolina e cartão ... 1.613 
Silvicultura, exploração florestal e 
serviços relacionados com estas atividades ...................  962 
Fabricação de produtos de madeira, 
cortiça e material trançado - exclusive móveis ..............  875 
Desdobramento de madeira ...........................................  738 
Fabricação de artigos do mobiliário ..............................  134 

Infraestrutura 
Econômica 
(ano 2000) 

Taxa de urbanização, 2000 (%)             95,29% 
Agências bancárias                              5 
Estabelecimentos da indústria             110 
Estabelecimentos da construção civil 38 
Estabelecimentos de comércio             381 
Estabelecimentos de serviços              304 
Estabelecimentos rurais                         274 
Fonte Sistema Nacional de Informações Urbanas - 2000/RAIS 2000/BACEN 2000/Ministério 
da Agricultura, Pecuária e Abastecimento - Cadastro Rural 2000 

PIB Municipal 

Descrição,                                                              Valor 
Valor adicionado da agropecuária,                  2081.000,00 
Valor adiconado da indústria                      324.645.000,00 
Valor adicionado dos serviços                    155.436.000,00 
Valor adicionado total                                 482.161.000,00 
Dummy Financeiro                                         9.167.000,00 
Impostos                                                       58.916.000,00 
PIB a preço de mercado corrente               531.910.000,00 
PIB per capita                                                 8.526.000,00 
 

Industria predominante Papel e celulose, madeira e derivados 

Atividade agrícola 
predominante 

Silvicultura – destaque para a Fazenda Monte Alegre com 
119.024 há de área reflorestada 

FONTE: IBGE, IPARDES 
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FINANÇAS MUNICIPAIS 

Descrição,                                             ano de 2002                                          Valor,Unidade 
Receitas orçamentárias realizadas -                                                             3508485036,Reais
Receitas orçamentárias realizadas - Correntes -                                          3751063323,Reais
Receitas orçamentárias realizadas - Tributárias -                                           461760543,Reais
Receitas orçamentárias realizadas - IPTU -                                                     73081214,Reais 
Receitas orçamentárias realizadas - ISS -                                                      109216230,Reais
Receitas orçamentárias realizadas - ITBI -                                                        14085637,Reais
Receitas orçamentárias realizadas - Taxas -                                                  206397749,Reais
Receitas orçamentárias realizadas - Melhoria -                                                13967324,Reais
Receitas orçamentárias realizadas - Contribuição -                                        204183398,Reais
Receitas orçamentárias realizadas - Patrimonial -                                            24073108,Reais
Receitas orçamentárias realizadas - Industrial -                                                    172870,Reais
Receitas orçamentárias realizadas - Agropecuária -                                           6020550,Reais
Receitas orçamentárias realizadas - Serviços -                                                    210380,Reais
Receitas orçamentárias realizadas – Transferências Correntes -                  
2902836612,Reais 
Receitas orçamentárias realizadas - Transferência Intergovernamental da União -     991384953,Reais
Receitas orçamentárias realizadas - Transferência Intergovernamental do Estado - 1528101201,Reais
Receitas orçamentárias realizadas - Outras Transferências -                             8391839,Reais
Receitas orçamentárias realizadas - Demais Receitas Correntes -                                0,Reais
Receitas orçamentárias realizadas - Dívida Ativa -                                           49749958,Reais
Receitas orçamentárias realizadas - Receitas Diversas -                                 39407815,Reais
Receitas orçamentárias realizadas - Outras Receitas Correntes -                  151805862,Reais
Receitas orçamentárias realizadas - Capital -                                                   97810481,Reais
Receitas orçamentárias realizadas - Crédito -                                                       725565,Reais
Receitas orçamentárias realizadas - Alienação de Bens -                                              0,Reais
Receitas orçamentárias realizadas – Transferências de Capital -                    94757994,Reais
Receitas orçamentárias realizadas – Transferências da União -                      73096700,Reais
Receitas orçamentárias realizadas – Transferências dos Estados -                 21661294,Reais
Receitas orçamentárias realizadas - Outras Receitas de Capital -                                 0,Reais
Despesas orçamentárias realizadas -                                                           3674852263,Reais
Despesas orçamentárias realizadas - Correntes -                                        2927892533,Reais
Despesas orçamentárias realizadas - Outras Despesas Correntes -                 2948963,Reais 
Despesas orçamentárias realizadas - Capital -                                               746959730,Reais
Despesas orçamentárias realizadas - Investimentos -                                    499784007,Reais
Despesas orçamentárias realizadas - Inversões Financeiras -                                       0,Reais
Despesas orçamentárias realizadas - Pessoal e Encargos Sociais -            1794480636,Reais
Despesas orçamentárias realizadas - Legislativa -                                         182630708,Reais
Despesas orçamentárias realisadas - Judiciária -                                                           0,Reais
Despesas orçamentárias realizadas - Administrativa -                                    657849666,Reais
Valor do Fundo de Participação dos Municípios -                                           762567759,Reais
Valor do Imposto Territorial Rural - ITR -                                                            7519087,Reais 
Valor do Imposto - IOF - OURO - Repassado aos Municípios -                                                  0,Reais
Fundef Multigovernamental -                                                                           377322120,Reais

Fonte: IBGE 
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