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ELEITA A 5ª MELHOR CIDADE DO PARANÁ PARA SE
INVESTIR
Conhecida nacionalmente como a Capital do Agronegócio e como a cidade do porco no rolete, Toledo fica
na região Oeste do Estado, na divisa com Cascavel, e tem 138.572 habitantes. Inicialmente chamada de
“Pouso Toledo”, era um recanto para descanso de tropeiros. Com 1.197 km² de área total, o município
possui um solo fértil e é considerado um dos maiores produtores de grãos do Interior do Estado.
Um levantamento publicado pela revista Exame em outubro de 2018 coloca Toledo como a 5ª melhor cidade
do Paraná e a 43ª do Brasil para investir em negócios. Outro destaque para a cidade é o polo universitário. É
também conhecida por abrigar o Biopark, primeiro Parque Científico e Tecnológico de Biociências do
Paraná, que está em fase de construção.
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O QUE FAZER
VELOCIDADE
Para quem gosta de velocidade, a cidade oferece kartódromo, pista de motocross e
bicicross.

TRILHAS E CACHOEIRAS
O município possui muitos atrativos, como parques, belezas naturais, saltos, cachoeiras,
trilhas ecológicas e esportes.

PESQUE-PAGUES E PARQUES
Para quem quer descansar, uma ótima opção para aproveitar com a família e amigos são
os parques e pesque-pagues da região.
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DICAS
FESTA DO PORCO NO ROLETE
Anualmente, em setembro, acontece a principal festa gastronômica da cidade. O prato surgiu de uma
competição entre amigos para descobrir quem preparava o melhor porco no rolete. O evento recebe cerca de
25 mil visitantes de todos os países e, em média, cerca de 300 porcos são assados. Então, pode anotar na
agenda, porque é de dar água na boca.
MUSEU HISTÓRICO WILLY BARTY
Possui acervo documental, composto de jornais, revistas e mapas, além de um setor de imagem e som, com
entrevistas, o que tem atraído pesquisadores, que o utilizam como fonte de consulta para elaboração de
trabalhos escolares, monográficos, dissertações e divulgação da memória histórica.

LUGARES MAIS VISITADOS
Parque Ecológico Diva Paim Barth
Parque do Povo Luiz Cláudio Homann
Parque Temático das Águas

PASSEIOS
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Parque Temático das Águas
O município de Toledo é o único que possui um parque desta natureza e o acesso é gratuito. Com quatro mil
metros quadrados, o local conta com piscinas para crianças e adultos, toboágua, toboboia, quiosques,
sombreiros, vestiários e banheiros.
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Teatro Municipal de Toledo
É o maior do Interior e o terceiro maior do Paraná. Também recebe exposições de artes e lançamentos de
livros. Está localizado no Centro de Toledo.

Foto: Fabio Ulsenheimer
Aquário Municipal Dr. Romolo Martinelli
O espaço foi construído a partir da estrutura da Concha Acústica Bonifácio Dewes. A área física tem 410 m2
e nove tanques de água doce, com peixes de diferentes portes, hábitos e espécies. No local, há também um
aquário marinho, com peixes exóticos e diversos corais. Ao todo, estão expostas mais de 60 espécies,
originárias das bacias hidrográficas dos rios Paraná, Iguaçu e Amazonas.
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COMO CHEGAR
Desde 9 de janeiro de 2019, o Aeroporto Municipal Luiz Dalcalle Filho recebe voos comerciais.
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ONDE FICAR
Possui uma vasta rede hoteleira, para diversos públicos, inclusive hotéis de alto padrão.
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GASTRONOMIA
Como a economia da cidade é forte na suinocultura, a gastronomia se desenvolveu em torno dos produtos
suínos. Um dos deliciosos pratos de tradição da cidade é o porco no rolete.

