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SE ENCANTE COM A TERRA DO VINHO E DO QUEIJO
Se você procura por uma cidade acolhedora com atrações para toda a família, não vai se arrepender de
colocar Salgado Filho no próximo roteiro de viagens.
As agroindústrias que movimentam a economia da cidade são frutos do processo de colonização pelos
imigrantes italianos, alemães, poloneses e caboclos, sendo a produção do Queijo e Vinho o destaque local.
Situada em um belo vale no Sudoeste do Paraná, a população estimada é de aproximadamente 3500 pessoas,
de acordo com o IBGE, tendo como limítrofes os municípios de Bom Jesus do Sul, Santo Antônio do
Sudoeste, Manfrinópolis, Pinhal de São Bento e Flor da Serra do Sul.
Seja conhecendo as festas, trilhas ou agroindústrias, Salgado Filho proporcionará ao turista momentos de
lazer inesquecíveis para toda família. Venha conferir.
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O QUE FAZER
AGROINDÚSTRIAS
As indústrias de vinho, queijo, derivados de embutidos e açúcar
mascavo movimentam a economia da cidade e são abertas à
visitação durante o ano. Agendar uma visita para conhecer o
processo de produção é um programa para todas as idades.

TRILHAS E NATUREZA
Em Salgado Filho o turista poderá se aventurar em trilhas
ecológicas, passando por belas cachoeiras e áreas verdes. Com
esse propósito acontece anualmente a Caminhada na Natureza,
unindo visitantes e moradores para um passeio inesquecível.

Caminhada na Natureza - Foto: Foto Central

DICAS
ALEGRIA E MUITA COMIDA BOA
Não é só a tradicional Festa do Vinho e do Queijo que movimenta Salgado Filho. O Rodeio Crioulo, Festa
do Padroeiro São Francisco de Assis e o Baile de Kerb atraem todos os anos milhares de visitantes, que se
divertem nesses eventos regados a muita cultura e gastronomia típica.
UMA BELEZA GIGANTE
Você sabia que Salgado Filho é berço de uma das maiores Canafístulas do Paraná? Com aproximadamente
35 metros de altura e 10 metros de circunferência a árvore impressiona os turistas; enquadrá-la na selfie é
um grande desafio.

LUGARES MAIS VISITADOS
Super Pipa
Garrafão
Bosque Municipal
Canafístula

PASSEIOS
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Super Pipa
Não confunda com aquele brinquedo de papel que voa (também chamado de papagaio, pandorga ou raia), a
Super Pipa de Salgado Filho é caracterizada pela arquitetura no formato de barril, onde está instalado o
Centro de Comercialização de Produtos Coloniais. No coração da cidade, o local expõe e comercializa
mercadorias fabricadas nas agroindústrias locais, ótimas lembranças para levar aos amigos.
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Bosque Municipal
De fácil acesso e proporcionando ao turista contato direto com a natureza, o Bosque Municipal é também
palco da tradicional Festa do Vinho e do Queijo, além de ser ponto de encontro para um agradável passeio
nos fins de semana.

Foto: Prefeitura de Salgado Filho

COMO CHEGAR
Localizada a 525 km de Curitiba, o principal acesso até a cidade de Salgado Filho é a rodovia PR-182. Caso
o turista opte por transporte aéreo, o aeroporto mais próximo se encontra no município de Pato Branco,
distante 110 km.
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ONDE FICAR
Na hora de repor as energias, o visitante poderá se hospedar em uma aconchegante pousada no centro da
cidade. Além de pagar um preço justo, poderá se deslocar a pé até os principais pontos turísticos.
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GASTRONOMIA
Bateu a fome? Então aproveite as delícias servidas nos restaurantes e lanchonetes da cidade. Durante a Festa
do Vinho e do Queijo, diversos estabelecimentos servem o tradicional Café Colonial, abrilhantado pelos
produtos locais e receitas de dar água na boca.

