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Aeroporto
O aeroporto Municipal de Cascavel – SBCA possui um ter-
minal de passageiros com 839,5m2 e pista de 1.780 x 45 
metros, revestida com asfalto e equipada com iluminação 
que permite a operação noturna, com área de estaciona-
mento para 90 veículos. Os 5 voos regulares que atendem 
nosso aeroporto saem com destino a Curitiba e Campinas, 
sendo possível fazer conexões para qualquer lugar do Brasil 
e do exterior.

Localização

Ferrovia/Porto Seco
Pelos trens da Ferroeste são escoados, anualmente cerca 
de 1,5 milhões de toneladas entre grãos, farelos e contê-
ineres. Este modal faz ligação de Cascavel ao Porto de 
Paranaguá. Anexo a Ferroeste em Cascavel está o Porto 
Seco o qual é um terminal alfandegado de uso público, cuja 
administração vem sendo exercida pela CODAPAR – Com-
panhia de Desenvolvimento Agropecuário do Paraná. Dada 
a sua posição estratégica, esse terminal, consiste em um 
instrumento de extrema importância para o desembaraço 
aduaneiro de produtos importados e exportados do Brasil, 
Argentina, Paraguai e Chile, possibilitando também as im-
portações e exportações das indústrias e agroindústrias da 
região, via Porto de Paranaguá e aeroporto internacional 
Afonso Pena.



População

319.608
habitantes

(IBGE 2017)

Capital do Oeste
Paranaense

14/11/1952

PIB Per Capita

R$32.372,08
ano

(IFonte: IBGE)

PIB anual
R$ 10.125.274.260,00

4º Lugar no Paraná
com melhor IDH-M (Índice de

Desenvolvimento Humano Municipal):
0,782 (PNUD/IPEA/FJP 2016)

4.100
Empreendimentos

Formalizados

TOP 10
Gestão fiscal

no Paraná

TOP 10
Paranaense do

IFDM
(Índice FERJAN)

3º
maior na geração
de empregos do

Paraná
(CAGED 2017)

14º
melhor cidade

do Brasil

14
Instituições de

Ensino Superior
presencial e a

distancia

Polo de
saúde com

628
estabelecimentos

de saúde
(IPARDES, 2016)

Polo Universitário

22 mil
Estudantes

3º Lugar
no Paraná em

Formalização de Empresas

Indústrias

Estab. Comerciais

Prest. de Serviços

Comércio e Serviços

Emp. do Município (RAIS, 2016)

1.721
6.683
8.739
3.939
10.619

1ª
em produção

de aves do
Paraná

2º
centro médico

do Paraná

6ª
lugar no

ranking do
IDMPE

5ª
maior cidade

do Paraná

1ª
em produção

de Soja do
Paraná

2ª
em geração

de empregos
no Paraná

3ª
em renda

agropecuária
no Paraná

(Fonte: Ipardes)

Cascavel é uma das melhores cidades do Brasil para se 
viver, trabalhar e investir.
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Polo Universitário e de Saúde

Cascavel se destaca no polo universitário com mais de 30 
cursos distribuídos entre as 14 faculdades presenciais e 
EAD. Atualmente são mais de 22 mil estudantes de diversas 
cidades e estados matriculados, tendo como maior concor-
rência os cursos de Medicina, Direito e as Engenharias.

Cascavel possui uma rede hospitalar composta por 03 hos-
pitais de alta complexidade, sendo 02 especializados e re-
ferências no tratamento oncológico e 03 hospitais privados, 
01 hospital oftalmológico, 03 clínicas oftalmológicas e 02 
bancos de sangue. A cidade conta ainda com 03 UPAS, 41 
UBS e 05 laboratórios especializados em análises, pesqui-
sas clínicas e diagnósticos assistidos por imagem, 03 farmá-
cias básicas e 01 consultório de rua. 

Centro Universitário Fundação Assis Gurgacz

Universidade Norte do Paraná UNOPARCentro Universitário UNIVELUniversidade Paranaense UNIPARUniversidade Estadual do Oeste do Paraná



Cultura

Festival de Dança de
Cascavel
Executado há 29 anos, atrai companhias de dança de todo 
o Brasil e países do Mercosul. Talentos mundialmente conhe-
cidos, foram revelados neste festival que atrai grande públi-
co e transforma Cascavel na capital da dança do Oeste do 
Paraná.

Festival de Música de 
Cascavel
O Tradicional Festival de Música de Cascavel há 29 anos 
reúne o que há de melhor no meio musical do Brasil e países 
vizinhos. Além de trazer a boa música ao público, possui 
um eixo educacional com oficinas gratuitas das mais varia-
das modalidades musicais e dos mais diversos instrumentos 
com professores de renome nacional e internacional. Tem 
como destaque as apresentações descentralizadas utilizan-
do locais como terminais transbordo, rodoviária, universida-
des, praças, escolas, entre outros.

Festival de Teatro
Há 32 anos Cascavel recebe companhias Teatrais de todos 
os lugares do Brasil. Durante uma semana por ano são rea-
lizadas apresentações espetaculares em vários espaços e a 
cidade transborda arte através de peças amadoras e profis-
sionais. As apresentações descentralizadas são o clímax do 
evento, atraindo grande público e possibilitando que toda a 
população tenha acesso a essa arte.
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Esporte

Autódromo Zilmar Beux
de Cascavel
O Autódromo Zilmar Beux de Cascavel é um complexo au-
tomobilístico brasileiro, localizado numa área de 39,6 al-
queires, metade da qual constituída por uma reserva natural, 
protegida por leis ambientais. Sede da tradicional prova 
Cascavel de Ouro, tem uma pista de alta velocidade, de 
asfalto e concreto, com percurso de 3.058 metros, o autó-
dromo também é palco de provas como a Fórmula Truck, 
Stock Car, Moto Mil, entre outros eventos de grande porte.

Estádio Olímpico Regional 
Dr. Arnaldo Busato
Estádio Olímpico Regional Dr. Arnaldo Busato com 43 mil 
lugares - foi inaugurado em 1982 e já recebeu grandes 
equipes em torneios nacionais, como Corinthians, São Pau-
lo, Internacional, Grêmio, Palmeiras, Santos, entre outros.



TURISMO RURAL / ECOTURISMO

Cascavel também é roteiro do turismo rural – com recantos 
e pousadas, para quem gosta de lugares tranquilos e em 
contato com a natureza.

O Ecoturismo e Cicloturismo são os segmentos que mais 
crescem em Cascavel. Hoje a cidade conta com mais de 
2000 ciclistas cadastrados os quais buscam o contato com 
a natureza para desenvolver sua prática. O rapel e o trekker 
são dois segmentos que também se destacam no município 
e região e são ótimas escolhas quando estiver em Cascavel.
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Lazer

Praça do Migrante
A Praça do Migrante Florêncio Galafassi é um espaço pú-
blico do município paranaense de Cascavel. Com 9.530 
metros quadrados, tem como destaque o Monumento ao 
Migrante e as bandeiras de todas as unidades federativas 
brasileiras. Sua construção e inauguração se deu em 1977. 
Sua localização é simbólica, pois foi ali que o comércio 
local nasceu e prosperou. Em 2017, a praça recebeu uma 
nova pintura com as cores da bandeira do Brasil ficando 
ainda mais linda.

Parque Ambiental
Centro de Educação Ambiental Suely Marcondes de Moura 
Festugatto, no trevo de São João, junto a Fundetec. Tem 
como objetivo o lazer, a educação ambiental e a pesquisa. 
Com uma área de 140 hectares de floresta nativa, com plan-
tas e árvores como a Peroba, Tápia, Cedro, Canela, Casca 
de Anta, Pinheiro, Erva-mate, Jerivá, Vassourão, Xaxim entre 
outras e de animais como Macacos-prego, Lagartos, Qua-
tis, Tucanos, Tatus, Iraras, Maritacas, Cobras Cascaveis e 
Jararacas, além de várias espécies de insetos e moluscos.



Lazer

Museu de História
Natural
Museu de História Natural – Centro de Educação Ambiental 
Gralha Azul - localizado no interior do Zoológico, possui 
548 peças entre animais taxidermizados, rochas, cristais, 
ossadas, fósseis e outras curiosidades. Conta também com 
um auditório com 50 lugares para aulas e palestras, filmes, 
slides e vídeo sobre educação ambiental. O acervo global 
do zoológico ultrapassa trezentos espécimes, representados 
por: 37 espécies de aves; 23 espécies de mamíferos; 08 
espécies de répteis. Há também alguns animais ameaçados 
de extinção como Macaco-Aranha, Onça-Pintada, Papa-
Gaio-de-Peito-Roxo.

Parque Ecológico
Paulo Gorski
O Parque Ecológico Paulo Gorski é uma área de conserva-
ção ambiental e lazer, localizada no município de Casca-
vel. Conhecido como Lago Municipal, forma com o Zooló-
gico Municipal a maior reserva ecológica urbana do sul do 
Brasil, com cerca de 117 hectares, dos quais 60 hectares 
de mata nativa, 39 hectares de lâmina d’água (lago) e 18 
hectares do zoológico. Além da bela paisagem noturna, o 
lago serve como cenário para fotos de casamentos.
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Turismo Tecnológico e de Agronegócios

Show Rural
O agronegócio é um dos pilares que sustentam o Brasil, 
sendo conhecida como a capital federal do agronegócio 
rendendo cerca de R$ 387 milhões para o município. Cas-
cavel é sede da maior feira tecnológica da América Lati-
na, o Show Rural Coopavel, o qual possui uma área de 
720.000m2, reunindo as maiores e melhores empresas do 
agronegócio nacional e internacional, o que atrai um públi-
co com mais de 253 mil visitantes ao ano.

FUNDETEC
Fundação para o Desenvolvimento Científico e Tecnológico - Desenvolvimento de tecnologias e soluções para aplicação na 
cadeia do agronegócio. Referência em incubadora de empresas recebendo em 2016 o Certificado de Implementação do 
Cerne 1 – Centro de Referência para o Apoio a Novos Empreendimentos. Referência estadual nos processos de análises 
de bebidas.
Agrotec – Escola Tecnológica Agropecuária. Este espaço, com mais de 60 ha destinados ao desenvolvimento de novas 
tecnologias e pesquisas que, juntamente com a Embrapa, IAPAR, Unioeste e muitas outras instituições de pesquisa e uni-
versidades, auxiliam produtores de pequeno e grande porte com cursos de aprimoramento em várias áreas, desde aviário 
escola até o cultivo de oliveiras. A Fundetec recebe anualmente diversas caravanas nacionais e internacionais fomentando 
o trade de turismo tecnológico.



FEIRA DO TEATRO

Feira do Teatro
Feira de produtos artesanais, gastronômicos, artísticos e cul-
turais. Será inaugurada em 2018 no estacionamento do Te-
atro Municipal de Cascavel e funcionará aos domingos das 
8h às 15h . A feira proporcionará um local de exposição e 
comercialização, estimulando a atividade cultural e econô-
mica com geração de trabalho e renda além de divulgar a 
atividade artística e artesanal de forma a oportunizar novos 
negócios objetivando a cultura como fonte de desenvolvi-
mento econômico e turístico.
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Turismo religioso

Paróquia Ucraniana de
Cascavel
A Paróquia foi fundada em 01 de outubro de 1981 através 
do Decreto no 1.163/81. A 1ª igreja construída, em ma-
deira, data do ano 1967. A 2ª Matriz – em alvenaria, data 
do ano 2002-2003. As missas são realizadas de acordo 
com as características étnicas ucranianas. É um grande atra-
tivo turístico.

Caminho Terra do Sol
A caminhada tem como ponto de saída o monumento de 
largada do Caminho em frente ao campus da UNIOESTE 
(Universidade Estadual do Oeste do Paraná) e chegada ao 
município de Boa Vista da Aparecida. 
 
Os peregrinos recebem em determinados pontos kits de 
alimentação que contemplam uma fruta e uma garrafa de 
água, por meio do carro de apoio. Os participantes encon-
tram pelo trajeto desde travessia de rio até a subida de mor-
ros, pernoitando em pontos de apoio, mas, é claro, tendo 
como pano de fundo a natureza. Essa caminhada rumo à 
peregrinação é inspirada no famoso percurso de Santiago 
de Compostela, com um trajeto de aproximadamente 110 
km. 



Negócios e eventos

Teatro Municipal
Sefrin Filho
É um espaço multicultural localizado no município de Cas-
cavel, com 8.533,82m2 e 1368 lugares distribuídos em 
cinco pavimentos, é o segundo maior teatro paranaense. 
Possui elevadores e demais adicionais de acessibilidade. O 
auditório principal (nave-mãe) oferece 821 lugares, palco 
de 480m2. Auditório 2 - 158 lugares. Auditório 3 - 180 
lugares. Auditório 4 -  170 lugares.

Anfiteatro Emir Sfair
Anexo ao Centro de Convenções e Eventos possui 738 lu-
gares, hall com 125,48m2 distribuídos em uma área de 
970. Os ambientes são climatizados e sonorizado, assen-
tos estofados e acessibilidade. Localizado na Rua Fortunato 
Bebber, 987 esq. Av. Rocha Pombo.

Centro de Convenções e 
Eventos Pedro L. Boaretto
Possui área superior à 11.000m2 e capacidade para 
25.000 pessoas em circulação, se encontra em localização 
nobre e de fácil acesso. Sua estrutura é dimensionada para 
comportar grandes eventos empresariais, culturais e religio-
sos, como por exemplo as feiras Fercalce com mais de 95 
expositores e mais de 350 marcas a Fecom que recebe até 
40 mil pessoas em 4 dias de feira.
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Secretaria Municipal de 
Desenvolvimento Econômico
Localizada na Rua Fortunato Bebber, 987 - esquina com Av. Rocha Pombo, anexa ao Centro de Convenções e Eventos 
Pedro Luiz Boaretto e tem por objetivo a criação de emprego e renda; criação, regularização e manutenção dos Distritos 
Industriais; oportunizar aos empresários linhas de  financiamento, auxiliando no desenvolvimento de suas atividades; promo-
ver a educação continuada por meio da Capacitação Empreendedora; promover a atração, constituição e a integração 
de novas empresas; planejar e implementar a política de fomento ao turismo e captar, bem como aplicar recursos visando 
o desenvolvimento turístico e econômico do Município.

Mais informações:
Secretário: JOÃO ALBERTO SOARES DE ANDRADE Telefone: 45 3902-1358
E-mail: eventoseturismo@cascavel.pr.gov.br

Palavra do Prefeito
Cascavel é sinônimo de desenvolvimento!
Sejam bem-vindos à capital brasileira do agronegócio!
Cascavel mostra no Show Rural a dimensão e a força do agronegócio, base da nossa economia e que se multiplica em 
dezenas de outras áreas, na indústria, comércio e serviços, impulsionando a geração de empregos e renda. Estamos entre 
as 40 melhores cidades do país para negócios e a 4ª cidade do Paraná para investimentos. Somos polo regional em Edu-
cação, com dezenas de instituições de ensino superior e referência na área médica para toda a região Sul do país. Com 
matéria-prima em abundância e uma vocação inegável para o trabalho, nossos 66 anos são a prova de que Casavel é o 
lugar ideal para quem quiser investir e crescer.

Governo Municipal




