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Rio de Janeiro

Maior
Entroncamento
Rodoviário do
Sul do Brasil

Com localização estratégica para 
investidores, Cascavel é porta de entrada 
para os países vizinhos que compõem o 
Mercosul e com fácil acesso aos grandes 
centros consumidores do Brasil, pois possui 
um dos mais importantes entroncamentos 
rodoviários do país. Cascavel é servida 
pelas rodovias federais BR-277, BR-369 e 
BR-467 e pela rodovia estadual PRT-163, 
além de modal ferroviário com ligação ao 
Porto de Paranaguá.

O novo terminal de passageiros do Aeroporto Municipal 
Coronel Adalberto Mendes da Silva em Cascavel, já iniciou 
as suas obras e terá capacidade para, em média, 450 mil 
passageiros por ano, uma parceria entre Estado, União e 
Município. O aeroporto está ligado aos grandes aeroportos 
brasileiros, com linhas de duas importantes companhias aéreas.

Cascavel



Cascavel é uma das melhores cidades do Brasil 
para se viver, trabalhar, investir e passear.

Cascavel é uma das 20 metrópoles do futuro.
Fonte: Revista Veja

População
Estimada

305.615
habitantes

(IBGE 2013)

Capital do Oeste
Paranaense

14/11/1952

PIB Per Capita

R$18.139,00
ano

(IBGE/IPARDES 2010)

PIB anual

R$ 5,2 bilhões
2010

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

Desenvolvimento Humano Municipal):
0,782 (PNUD/IPEA/FJP 2010)

4º Lugar
em Formalização de
Empresas no Paraná

10
Instituições
de Ensino
Superior

TOP 10
Paranaense do

IFDM
(Índice FIRJAN)

TOP 10
Gestão Fiscal

no Paraná

Polo
Universitário
25 mil
Estudantes

6º Lugar 
do Paraná

75º do Brasil
Cidades Promissoras

para Abrir
Franquias

3ª do Paraná
e a 34ª Melhor

do Brasil
para se fazer

Negócios
(Revista Exame 30/04/2014)

+ 6.500
Empreendimentos

Formalizados

12ª Maior
Cidade da Região

Sul do Brasil

1ª
em Produção

de Aves do
Paraná

2º
Centro Médico

do Paraná

6º 
Lugar no Ranking do

IDMPE
(0,6349-2010)

5ª
Maior Cidade

do Paraná

1ª
em Produção

de Soja do
Paraná

2ª
em Geração de
Empregos/PR
(Caged-04/14)

3ª
em Renda

Agropecuária
do Paraná



Anexo ao Centro de Convenções e Eventos 
está o Anfiteatro Emir Sfair com área construída de 
970m² e 738 lugares, com ambiente climatizado 
e sonorizado.

R. Fortunato Bebber, 987 esq. Av. Rocha Pombo
Anexo ao Centro de Convenções e Eventos.

R. Fortunato Bebber, 987 esq. Av. Rocha Pombo

Emir SfairPedro Luiz Boaretto
ANFITEATROCENTRO DE CONVENÇÕES E EVENTOS DE CASCAVEL

negócios e eventos

11.140m2

738
lugares

Visitantes em 2013:
Aproximadamente 

400mil
Pessoas

Frequentadores em 2013:
Aproximadamente 

10.000
Pessoas

65
Eventos 

realizados em 
2013
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Localizado na região central da cidade, o Centro Cultural 
foi fundado em 1982 e possui um auditório com 400 
lugares. Idealizado para ser palco das diferentes expressões 
culturais de artistas locais, o espaço recebe também eventos 
nacionais. Anexo estão as salas Hall Tito Muffato, Fany 
Solter, Guido Viaro e Ana Botafogo, onde ocorrem, em 
média, 20 eventos mensais, além de serem utilizados para 
preparação, ensaio, camarim e suporte.

MIS – Museu da Imagem e do Som

 O MIS possui a finalidade de resgatar, 
inventariar e preservar a memória artística, 
cultural e histórica de Cascavel. Em seu acervo 
estão catalogadas mais de 50 mil imagens 
fotográficas que contam a história da colonização 
do município e da Região Oeste do Paraná, que 
teve início na década de 1930.

Museu Histórico Celso Formighieri Sperança 

Inaugurado em 1976 com um acervo de poucos 
objetos, o museu possui hoje aproximadamente 1.400 
peças que mantêm viva nas novas gerações a história 
dos primeiros habitantes que desbravaram a região.

Gilberto Mayer

O prédio do Teatro Municipal 
possui área construída de 
7.249,6m². O teatro contempla 
palco principal, fosso para 
orquestra, camarins, salas de 
ensaio, marcenaria, depósito, 
platéia, hall, sala de exposições, 
bilheteria, bar, elevadores, sala de 
eventos, sala de som e iluminação, 
tribuna, quatro auditórios com 175 
lugares cada, um mini cinema 

de 80 lugares e salas de aula 
divididas nos cinco pavimentos. 
Quando concluído, o teatro terá 
capacidade total de 900 lugares e 
poderá ser utilizado para grandes 
espetáculos artísticos.

de CascavelTEATRO MUNICIPAL

CENTRO CULTURAL 400
LugaresMédia de 

20
Eventos/mês

Aproximadamente

7.250
m2

900
Lugares

Rua Duque de Caxias, 379

Rua Rio de Janeiro esq. Rua General Osório, ao lado do 
Centro Cultural Gilberto Mayer



Horário de Atendimento:
Segunda a Sexta, 08h às 19h.
Não fecha para o almoço.

R. Paraná, 2.786 - Centro

Sandálio do Santos
BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL

MAC -  Museu de Arte de Cascavel

Fundado em 1996, o MAC possui um belo acervo 
com aproximadamente 300 obras entre pinturas, 
esculturas, fotografias, arte plumária de indígenas 
brasileiros, cerâmica popular do Paraguai e artesanato 
ucraniano.

R. Mato Grosso, 2.909 - Centro - Anexo à Biblioteca Pública Municipal

Possui um acervo de aproximadamente 40.000 volumes, 
atende em média 4.000 pessoas por dia em suas dependências, 
entre a biblioteca, periódicos, multimídia, videoteca, núcleo de 
deficientes visuais, projeto Ônibus Biblioteca e extensão no Bairro 
Cascavel Velho, Sala de Cinema e Vídeo com 45 poltronas.

Possui as seguintes salas: 
• Sala Lala Schneider: espaço próprio para cinema e 

vídeo.
• Sala Aramis Millarch: fonoteca e videoteca.
• Sala de Multimídia: acesso à internet e consultas.
• Sala Verde: onde se realizam diversos tipos de exposições.
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agronegócio

Cascavel é o maior produtor de soja, de aves para 
recria e ovos férteis, de peixes ornamentais e de gérberas 
do Paraná. O agronegócio local cresce a taxas acima da 
média, colocando o município entre os três que possuem o 
maior VBP – Valor Básico de Produção  – estadual. 

Cascavel é polo do agronegócio estadual e sede do 
Show Rural Coopavel, o maior evento tecnológico do 
agronegócio nacional. Esse evento, realizado no mês de 
fevereiro, é o exemplo da importância do município na 

Números mostram a força do agronegócio de CascaveL

Abate de 

4.257.793
cabeças/ano

Aves

Abate de 

98.764
cabeças/ano

Suínos

Abate de 

90.627
cabeças/ano

Bovinos

Colhidas 

225.160
toneladas/ano

Soja

Colhidas 

181.555
toneladas/ano

Milho

Colhidas 

8.500
toneladas/ano

Feijão

Colhidas 

10.800
toneladas/ano

Trigo

Produzidos 

80.779
mil

litros/ano

Leite

produção agrícola brasileira.
Outro evento de grande porte é a Expovel. O evento 

organizado pela Sociedade Rural do Oeste do Paraná, 
mostra a força da agropecuária de corte e de leite e 
representa todo o potencial do campo, com tecnologias, 
expositores e atrações. Realizada no mês de novembro, 
faz parte das festividades do aniversário da cidade, 
comemorado em 14 de novembro.

Parque de Exposições Celso Garcia Cid, BR 277 - Km 596BR 277 - Km 577

show rural 2014 expovel 2013

Show Rural Coopavel 2014

720.000m2

440
Área do Evento

Expositores

210.144
5.050

Visitantes

Experimentos + de 7.000 vagas
250

Estacionamento

Apres. Técnicas

Fonte: IBGE - Produção Agrícola Municipal (2012)



PONTOS TURÍSTICOS

Inaugurada em 04 de dezembro de 1966, possui um 
obelisco que representa o marco ”ZERO”, em torno do qual 
nasceu e se desenvolveu a cidade.

Inaugurada no dia 18 de março de 2010, é uma 
homenagem ao centenário da imigração japonesa no 
Brasil. O local foi decorado com motivos japoneses e seu 
ajardinamento feito com plantas de origem nipônica. 

Inaugurada em 14 de novembro de 1967. É uma 
homenagem ao primeiro médico de Cascavel, Dr. Wilson 
Joffre Soares dos Santos, que foi também um empreendedor 
que lutou por melhores condições para a comunidade. 
Fundou o primeiro jornal e o primeiro hospital da cidade, 
o Nossa Senhora Aparecida, que funcionou até o final da 
década de 1970.

Avenida Brasil / Rua Pio XII / Rua Manoel Ribas – Bairro Centro

Avenida Barão do Rio Branco, s/n - Bairro São Cristovão

R. 07 de Setembro / R. Rio Grande do Sul
R. Castro Alves / R. São Paulo – Centro

Getúlio Vargas Japão

Wilson Joffre

PRAÇA PRAÇA

PRAÇA
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PONTOS TURÍSTICOS

Remodelada em 2008, para melhor fluxo no trânsito 
dessa região.

O Lago Municipal com área de 38 hectares, faz parte 
do Parque Ecológico Paulo Gorski e é ladeado por uma 
pista para caminhadas. Em seu trajeto - a maior parte entre 
a mata nativa - o visitante se depara com várias espécies 
da fauna local. 

Avenida Brasil /Avenida Toledo /Avenida Assunção – Rotatória

Avenida Rocha Pombo com Rua Pedro Carlos Neppel

Praça da Bíblia

MunicipalLAGO

A Paróquia foi criada com decreto datado do dia 01 de 
outubro de 1981, por Sua Excelência o Bispo-Eparca Dom 
Efraim Basílio Krevey. Em 2001, foi demolida a então igreja 
de madeira, que se encontrava em precárias condições de 
usos e segurança, para dar início à construção de uma 
igreja nova, em alvenaria, com cinco cúpulas, medindo 
520 metros quadrados.

Rua Mato Grosso, 373 – São Cristovão

Igreja Ucraniana
PARÓQUIA N. SRA. DO PERPÉTUO SOCORRO



PONTOS TURÍSTICOS

Criado em 21 de dezembro de 1988, é a maior reserva 
ecológica urbana do Sul do Brasil, em pleno centro de 
Cascavel. Abrangendo toda a região do Lago Municipal 
e Zoológico.

Foi criada em 10 de junho de 1952. A pedra fundamental 
foi lançada em 1974, quando foi feito o transporte solene 
da imagem de Nossa Senhora Aparecida. O formato em 
leque representa o manto e a coroa da Santa.

Avenida Brasil/Rua Rio Grande do Sul - Centro

Avenida Rocha Pombo, anexo ao Lago Municipal

Avenida Rocha Pombo com
a Rua Pedro Carlos Neppel Região do Lago

Nossa Sra. Aparecida

PARQUE ECOLÓGICO

CATEDRAL

A Igreja Nossa Senhora de Fátima, uma das primeiras 
edificações de Cascavel, construída pela comunidade em 
São João d’Oeste, foi inaugurada em 1960, pelo arcebispo 
de Toledo, Dom Armando Círio. Em 1987, por iniciativa do 
Prefeito Fidelcino Tolentino, houve a transferência da Igreja 
para o Lago Municipal, na Avenida Rocha Pombo. Passou 
por um minucioso processo de recuperação, preservando 
seu estilo singular. Reinaugurada em 1993, transformou-se 
em templo artístico cultural, recuperando assim a história e 
o patrimônio. Patrimonio histórico, a Igreja não é aberta à 
visitação.

do LagoIGREJA
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PONTOS TURÍSTICOS

A Praça Florêncio Galafassi, foi construída em homenagem 
aos migrantes que fundaram e desenvolveram Cascavel. É 
um dos principais cartões postais da cidade e conta com 
um monumento constituído por cinco grandes rampas de 
concreto, que apontam para as cinco regiões do Brasil 
e mastros com bandeiras de todos os estados brasileiros, 
representando o percentual de migrantes que compuseram 
sua base populacional.

Avenida Brasil – Centro

do MigrantePRAÇA

Mais conhecido por Zoológico Municipal de Cascavel, 
foi inaugurado em 1979. Tem uma área de lazer de 18 
hectares. Conta com animais silvestres do Brasil em cativeiro, 
incluindo aves, répteis e mamíferos. Entre os felinos, leões 
e tigres são as únicas espécies estrangeiras. Os ambientes 
estão distribuídos entre a vegetação. Há também pequenos 
animais, principalmente mamíferos e aves, livres no interior 
do parque. 

Recentemente passou por uma remodelação e ganhou 
novas trilhas e novo serpentário. Existem trilhas para 
caminhada junto à mata nativa, áreas para piquenique, 
churrasqueiras, playground e estacionamento. 

O zoológico é aberto de terça a domingo e não é 
cobrado ingresso.

Rua Fortunato Bebber com Rua Catanduvas

Parque Danilo José Galafassi
ZOOLÓGICO



PONTOS TURÍSTICOS

A Praça Itália foi inaugurada em 14 de dezembro de 
2006. O Monumento tem a reprodução do Leão Alado 
como o da Praça de São Marcos em Veneza - Itália, que 
simboliza mitologicamente a força e proteção contra os 
invasores externos e é uma homenagem aos primeiros 
imigrantes italianos que chegaram em Cascavel. O pilar 
que forma o monumento, representa a continuação das 
famílias, ou seja, o infinito, e os anéis são as uniões das 
famílias imigrantes.

O Parque possui 121.000 m², com duas quedas d’água 
e uma pedreira desativada. A infraestrutura conta com 
trilhas, quiosques, mirantes, bancos, pontes e espaço físico 
para educação ambiental. No caminho, passa-se pela 
“Ponte Molhada”.

Avenida Brasil / Avenida Rocha Pombo – Bairro São Cristóvão
Rod. BR 277 , s/n - Primeira estrada após Pedágio – Cataratas

Itália Ponte MolhadaPRAÇA
PARQUE SALTO DO PORTÃO

Antigo Bosque Municipal, o Parque foi criado e entregue 
à comunidade em 1992.

Tarqüínio Joslin dos Santos foi o primeiro farmacêutico de 
Cascavel, figura de destaque e amado pela comunidade.

Rua Carlos de Carvalho com
Rua Hyeda Baggio Mayer - Parque São Paulo

Tarqüínio Joslin dos Santos
PARQUE
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Tem uma área de 140 hectares de floresta nativa, com a 
presença da flora de tapiá, peroba, cedro, canela, casca 
de anta, pinheiro, erva-mate, jerivá, vassourão, entre outras, 
e de animais como macacos - prego, lagartos, quatis, 
tucanos, tatus, maritacas, cobras, além de várias espécies 
de insetos e moluscos.

Possui um Ecomuseu usado nas atividades de Educação 
Ambiental, além de várias trilhas com brinquedos e uma 
bela cachoeira.

Visitação: as visitas ao Parque Ambiental são gratuitas 
e durante a semana devem ser agendadas pelo telefone        
(45) 3902-1392, com a Divisão de Educação Ambiental. 
Para visitas nos finais de semana não é necessário 
agendamento.

Estrada Jacob Munhak com a BR 277
Entre os Km 573 e Km 571, sentido Cascavel – Curitiba, junto a Fundetec

Inaugurado em 23 de setembro de 2012, conta com 
uma área de 18 hectares, trilhas pavimentadas com 2 mil 
metros para caminhadas, dois campos para futebol suíço, 
duas academias ao ar livre, dois parques infantis, três 
pontes, estacionamentos, sanitários e outros equipamentos 
para o lazer e a prática de atividades físicas.

Com o intuito de promover a qualidade de vida da 
população e a preservação ambiental, no local foram 
também realizadas obras de contenções das encostas que 
recebem água de diversas nascentes e das chuvas.

Rua Manaus com Rua 7 de Setembro - Bairro Independência/Country

PONTOS TURÍSTICOS

Parque Vitória
Parque AmbientalPARQUE HILÁRIO ZARDO

CENTRO DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL
SUELY MARCONDES DE MOURA FESTUGATTO



VISITAS TÉCNICAS

As empresas exercem o papel de formadoras de valores dentro das relações sociais nas comunidades. Nas visitas 
técnicas, é possível observar o ambiente real do local em pleno funcionamento, além de ser possível verificar sua dinâmica, 
organização e todos os fatores teóricos implícitos nele.

Muitos estudos e pesquisas requerem também tal visita, já que há a necessidade de verificar hipóteses, teses e teorias 
na prática.

ÁREA
RURAL

UNIVERSIDADES

INDÚSTRIAS

EMPRESAS

Turismo
OPORTUNIDADES DE
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SALA DO EMPRESÁRIO

Rua Paraná, 5000 - Centro - Anexo ao Paço Municipal



Municipal
ESTÁDIO

O Estádio Olímpico Regional 
Dr. Arnaldo Busato foi inaugurado 
em 1982 e já recebeu grandes 
equipes em torneios nacionais, 
como Corinthians, São Paulo, 
Internacional e Grêmio de Porto 
Alegre, Palmeiras, Santos, entre 
outros.

A Conmebol já utilizou o 
estádio para sediar um dos grupos 
do Sul-Americano de Seleções 
Sub-20.

centro esportivo

43mil
Lugares

Rua Tito Muffato, 300 - Santo Onofre



17guia turístico e de eventos

Autódromo de Cascavel
ZILMAR BEUX

automobilismo

Velocidade
TRADIÇÃO NA

Desde os anos de 1970, a 
cidade é palco de grandes eventos 
do automobilismo e do motociclismo 
nacional e internacional.

O Autódromo Zilmar Beux de Cascavel 
é considerado um dos mais estruturados 
do país, oferecendo segurança aos 
pilotos, excelentes condições às equipes 
e muito espaço e conforto ao público 
que lota as arquibancadas para assistir 
grandes disputas.

7
Curvas

36
Boxes/Padrão

FIA

3.058
metros de pista

Pi
st

a 
de

 a
sfa

lto
 e 

concreto de alta velocidade

Moto 1000 GP

Fórmula Truck

Campeonato Brasileiro de Super Bike e Motos

Metropolitano de Marcas e Pilotos

Stock Car Brasil

Campeonato Brasileiro e Paranaense de Marcas

Campeonato Brasileiro de Rally

F3 Sul-Americana

Campeonato Paranaense de Arrancada

Spyder Race e Sprint Race

Principais competições realizadas em 2013:

BR 277, Km 582



automobilismo

Velocidade na terra
MOTÓDROMO:

A paixão pela velocidade em Cascavel não se restringe às 
quatro rodas e ao asfalto. Um moderno Motódromo oferece toda 
estrutura necessária para competições de motocross fazendo 
parte do complexo do Autódromo Internacional de Cascavel 
Zilmar Beux, localizado na BR-277. A pista foi concluída atrás 
da curva seis e inaugurada em Abril de 2014, com a realização 
da segunda etapa do Campeonato Paranaense de Motocross e 
abertura do Sul-Brasileiro.

Com traçado planejado e curvas que aumentam a adrenalina de 
pilotos e público, o Motódromo de Cascavel está preparado para 
sediar etapas de todas as competições nacionais e internacionais 
da categoria.

Pista com

2.300
metros de
extensão
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Estrutura para corridas de grande porte
KARTÓDROMO DELCI DAMIAN:

O Kartódromo de Cascavel Delci Damian foi dimensionado para sediar as 
mais importantes competições da modalidade, que é o passo inicial para a 
formação de grandes pilotos.

Homologado pela CBA:

Confederação Brasileira de 
Automobilismo.

42
Boxes

8
metros

de largura

1.200
metros de pista

Campeonato Brasileiro

Copa Paraná

Campeonato Sul-Brasileiro

Principais competições realizadas em 2013:

automobilismo

Av. Rocha Pombo, 2305 - Região do Lago



Futsal:
Pentacampeão Paranaense.

Centro Esportivo
Ciro Nardi:
Piscina semiolímpica 
aquecida;
Mini ginásio adaptado;
Sala de musculação;
Campo de futebol;
Pista de skate;
Pista de atletismo oficial;
Academia ao ar livre;
Academia de Boxe.

Canoagem:
23 medalhas no Campeonato Brasileiro em 2012.
Medalha de Ouro no Campeonato Sul-Americano. 
Pan-Americano e Brasileiro em 2013.

Handebol:
Campeão Paranaense em 2012.
Participou da Liga Nacional.

Atletismo:
Medalhista Sul-Americano.

Taekwondo:
Atletas convocados para a Seleção Brasileira.

Natação:
Destaque em nível Nacional.

Paradesporto:
Convocação de paratleta para a Seleção Brasileira.

Esporte
INCENTIVO AO

Cascavel tem grande tradição nos 
esportes de quadra, sendo Campeã 
Geral dos Jogos Abertos do Paraná em 
duas oportunidades.

Nos diversos centros esportivos,  em 
escolinhas de diferentes modalidades, 
mantidas pela prefeitura, preparam os 
atletas para as competições estaduais, 
nacionais e internacionais.

2
Quadras
de Tênis

Ginásio com
capacidade para

4.500
pessoas sentadas

Mini ginásio com
capacidade para

1.200
pessoas

5
Quadras
Externas

esporte & lazer

Rua Barão do Cerro Azul, 484 - Ciro Nardi

CENTRO ESPORTIVO CIRO NARDI
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A Prefeitura de Cascavel, por 
meio da Secretaria Municipal 
de Desenvolvimento Econômico, 
juntamente com as demais secretarias, 
os seus parceiros Acic, Amic, Catedral 
Nossa Senhora Aparecida, Fiep e 
Sindilojas e os patrocinadores realizam, 
desde 2009, o Natal Luz.

Objetiva resgatar o espírito natalino, 
a união e o envolvimento das famílias 
em Cascavel. Além disso, proporciona 
lazer, cultura, turismo e fomentar o 
comércio local.

A CADA ANO O 

DE CASCAVEL CRESCE 
E SE RENOVA

Natal Luz

natal luz



COMTUR

FUMTUR

CONSELHO MUNICIPAL DE TURISMO

FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO

O COMTUR representa os segmentos e 
setores ligados ao Turismo do Município, 
realiza reuniões mensais, visitas técnicas, 
eventos, trocando informações e 
promovendo ações em prol da consolidação 
de Cascavel, como Centro de  Turismo 
de Negócios e Eventos. A coordenação 
e a gestão do COMTUR são feitas pela 
Secretaria Municipal de Desenvolvimento 
Econômico  –  SEMDEC.

Os recursos financeiros do FUMTUR são geridos pelo COMTUR, por meio do Departamento de Turismo da SEMDEC e 
suas principais ações são:

• Apoiar caravanas às visitas técnicas, estimulando a criação e o desenvolvimento do Turismo e Eventos;
• Manter e conservar a estrutura do Centro de Convenções e Eventos e demais espaços turísticos mantidos pelo 

Município;
• Realizar a Decoração Natalina da cidade – NATAL LUZ;
• Capacitar os servidores Municipais lotados no Departamento de Turismo;
• Adquirir equipamentos para o Departamento de Turismo e demais espaços turísticos mantidos pela Secretaria;
• Planejar e implementar a política de fomento ao turismo visando o desenvolvimento turístico e econômico do Município.

Reunião mensal do COMTUR

Rua Fortunato Bebber, 987 - Esquina com Avenida Rocha Pombo
Centro de Convenções e Eventos de Cascavel

Fone (45) 3902-1358 - E-mail: semdec@cascavel.pr.gov.br 
Site: www.cascavel.pr.gov.br/secretarias/semdec

conselho municipal de turismo

Presidente do COMTUR: Samoel de Mattos Junior
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Fevereiro 2014
 
Dias 21 a 23 – Feirauto 
Local: Centro de Convenções e Eventos de Cascavel 
Pedro Luiz Boaretto

Dia 28 – Palestra: Avaliação com Qualidade Plena - 
AMOP 
Local: Anfiteatro Emir Sfair

Março 2014

Dias 01 a 04 – Carnaval com Cristo - Renovação 
Carismática Católica
Local: Centro de Convenções e Eventos de Cascavel 

Pedro Luiz Boaretto

Dias 21 a 23 – Taborão - Retiro de Jovens Católicos
Local: Centro de Convenções e Eventos de Cascavel 
Pedro Luiz Boaretto

Dia 22 – Missão Oeste Paranaense da IASD
Local: Anfiteatro Emir Sfair

Dias 28 a 30 – 2º Tatuing
Local: Centro de Convenções e Eventos de Cascavel 
Pedro Luiz Boaretto

Abril 2014

Dias 04 e 05 – Feirão GEMAD
Local: Centro de Convenções e Eventos de Cascavel 
Pedro Luiz Boaretto

Dia 12 – Festa do Peixe
Local: São Roque do Lopeí

Dia 27 – Festa do Cupim
Local: Sede Alvorada

Maio 2014

Dias 01 – Festa do Trabalhador
Local: Seminário São José do Operário

Dias 16 a 18 – Feirauto 
Local: Centro de Convenções e Eventos de Cascavel 

Pedro Luiz Boaretto

Dia 19 – Marcha para Jesus
Local: Av. Brasil

Dias 08 a 11 – Fecom Dia das Mães
Local: Centro de Convenções e Eventos de Cascavel 

Pedro Luiz Boaretto

Junho 2014

Dias 14 e 15 – Pentecostes
Local: Centro de Convenções e Eventos de Cascavel 

Pedro Luiz Boaretto

Dias 24 a 27 – Fercalce 
Local: Centro de Convenções e Eventos de Cascavel 
Pedro Luiz Boaretto

Julho 2014

Festival de Música de Cascavel
Local: Centro Cultural Gilberto Mayer

Dias 11 a 13 – Feirauto
Local: Centro de Convenções e Eventos de Cascavel 

Pedro Luiz Boaretto

Dias 18 a 20 – Amostra: História do Automobilismo - 
50 Anos do Automobilismo em Cascavel
Local: Centro de Convenções e Eventos de Cascavel 
Pedro Luiz Boaretto

Dia 20 – Fórmula Truck
Local: Autódromo Zilmar Beaux de Cascavel

Agosto 2014

Festival de Dança de Cascavel
Local: Centro Cultural Gilberto Mayer

Dias 07 a 10 – Fecom Dia dos Pais
Local: Centro de Convenções e Eventos de Cascavel 

Pedro Luiz Boaretto

Dias 09 e 10 – NIPOFEST
Local: Praça da Catedral Nossa Senhora da 
Aparecida

Dia 10 – Festa de São Cristóvão
Local: Paróquia São Cristóvão

Dias 14 a 17 – Festa do Morango
Local: Centro de Convenções e Eventos de Cascavel 

Pedro Luiz Boaretto

Dia 17 – Stock Car
Local: Autódromo Zilmar Beaux de Cascavel

Dia 23 – Dia Nacional da Construção Social
Local: Sinduscon

Setembro 2014

Festival de Cinema de Cascavel 
Local: Centro Cultural Gilberto Mayer

Dias12 a 14 – Feirauto
Local: Centro de Convenções e Eventos de Cascavel 
Pedro Luiz Boaretto

Dias 25 a 28 – 3ª Agrintec
Local: Centro de Convenções e Eventos de Cascavel 
Pedro Luiz Boaretto

Outubro 2014

Dias 07 a 12 – Festa das Colônias  
Local: Praça da Catedral Nossa Senhora Aparecida

Dias 17 a 26 – 2ª Feincartes - Feira Internacional do 
Artesanato 
Local: Centro de Convenções e Eventos de Cascavel 
Pedro Luiz Boaretto

Novembro 2014

Dias 07 a 09 – Feirauto
Local: Centro de Convenções e Eventos de Cascavel 
Pedro Luiz Boaretto

Dias 07 a 16 – Expovel 
Local: Parque de Exposição Celso Garcia Cid

Dias 15 e 16 – Congresso de Técnicos e Auxiliares de 
Radiologia 
Local: Centro de Convenções e Eventos de Cascavel 

Pedro Luiz Boaretto

Dias 21 e 22 – Congresso de Avivamento e Adoração 
Desperta Paraná
Local: Centro de Convenções e Eventos de Cascavel 
Pedro Luiz Boaretto

Dezembro 2014

Dias 04 a 07 – Fecom Natal
Local: Centro de Convenções e Eventos de Cascavel 
Pedro Luiz Boaretto

Dias 12 a 14 – Feirauto 
Local: Centro de Convenções e Eventos de Cascavel 

Pedro Luiz Boaretto

EventosAGENDA DE

eventos



Cascavel CONVENTION & VISITORS BUREAU

Cascavel constitui o Convention Bureau
CASCAVEL CONVENTION & VISITORS BUREAU:

Criado em 3 de julho de 2012, o Cascavel Convention & Visitors Bureau busca inspiração em um projeto mundial que 
profissionalizou e transformou em sucesso uma das indústrias que mais crescem no mundo. O turismo movimenta US$ 5 
trilhões todos os anos e garante ocupação e renda à 200 milhões de pessoas.

O Cascavel Convention & Visitors Bureau nasceu para ser uma ferramenta de articulação, de estímulo, de valorização 
e de divulgação de eventos. O presidente do CCVB é Ademar Schulli, empresário com grande experiência no setor de 
bares e restaurantes e que vê o Convention como um instrumento para captar eventos e promover destinos, atuando como 
um escritório de marketing institucional.

Cascavel conta com 3 mil leitos de hotéis, aeroporto que está a uma hora de grandes centros e capitais, gastronomia 
diversificada, opções culturais e de entretenimento, ambientes variados de compras e de lazer, entre outros. Atualmente, o 
calendário oficial de Cascavel reúne em média 150 eventos por ano.

Diretoria do CCVB

Contatos:
Presidente do Convention e Visitors Bureau do Paraná: 
Sérgio Takao Sato.
Presidente do Convention e Visitors Bureau de Cascavel: 
Ademar Schulli: (45) 9109-0909.

Endereço: Cascavel JL Shopping - 3º Piso - Cascavel
Facebook: http://www.facebook.com/cascavelcvb
E-mail: cascavelconventionbureau@gmail.com
Site: www.cascavelcvb.com.br
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Cascavel: a nova metrópole brasileira

Próxima de completar 63 anos, Cascavel é uma cidade 
em constante transformação. Com investimentos em parceria 
com o Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID), a 
Prefeitura de Cascavel irá fazer importantes intervenções 
urbanísticas que permitirão ao cidadão cascavelense 
apreciar ainda mais essa bela cidade.

Corredores exclusivos para ônibus, espaços para 
convivência, maior acessibilidade e novos parques 
ambientais contribuirão para melhorar ainda mais a já 
excelente qualidade de vida que faz de Cascavel uma 
ótima opção para se viver, trabalhar, investir e passear.

Essas obras se somam à importantes conquistas, como 
o serviço de acesso à internet gratuito em toda cidade 
e nos distritos administrativos, serviço público de saúde 
de qualidade, rede de ensino municipal com destacada 

posição no IDEB e forte produção agropecuária.
Referência em medicina, polo educacional do ensino 

superior, centro industrial, comércio forte, importante 
entroncamento rodoferroviário, aeroporto municipal em 
expansão, apreciada gastronomia, opções de lazer diurnas 
e noturnas fazem de Cascavel, centro de atração de 
negócios e destaque no Turismo de Eventos com excelentes 
oportunidades nos mais diferentes segmentos.

Essa é Cascavel. Cidade jovem, moderna, tecnológica, 
que possui ares de cidade grande sem perder a desejada 
qualidade de vida típica do interior brasileiro.

Cascavel é  uma metrópole em construção.
Conheça e se apaixone!

Edgar Bueno
Prefeito Municipal








