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APRESENTAÇÃO
Uma das principais riquezas de Londrina é o capital humano, a capacidade intelectual de sua gente que transforma a
cidade em referência na educação, na produção de ciência e tecnologia, em polo de tecnologia da informação e
comunicação.
Como centro universitário que atrai estudantes de todo o Paraná e de diversos outros estados, Londrina se renova
constantemente com a inspiração, as ideias inovadoras, a criatividade, a força de empreender e a visão de mundo da
juventude.
Sempre atualizada e muitas vezes à frente do tempo, Londrina se fortalece cada vez mais na área de educação. Temos
muito orgulho em fazer parte desta história de conquistas, com o Colégio Londrinense, a UniFil, a UniFil EaD e outros
ativos que formam um dos principais grupos empresariais no segmento educacional do Paraná.
A publicação “Londrina, Terra de Riquezas”, caprichadamente elaborada pela Rádio CBN, contribui com o que há de
mais valioso na educação: informação e conhecimento.
Boa leitura a todos.
Eleazar Ferreira – Reitor da UniFil
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One of Londrina's main assets comes from its human capital; the intellectual capacity of its people, which makes the city stand out for its education, its achievements in the ﬁelds of
Science and Technology as well as for being a centre of information and communications technology.
Being a college town that attracts students from all over Paraná along with other states, Londrina is constantly revitalized by the creativity, vision, inspiration, innovative ideas and
business acumen of its young population.
Education in Londrina is becoming ever more powerful; always current and often revolutionary. We are very proud that our Colégio Londrinense, UniFil and UniFil EaD have all
contributed to this success story along with other institutions that make up the main business groups within the education segment in Paraná.
“Londrina, the land of wealth”, the tour the force dreamt up and produced by CBN supplies what is most important in education; knowledge and information.
Wishing you all a great read!
Eleazar Ferreira - the Dean of Uniﬁl University
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LONDRINA
EM DESENVOLVIMENTO

POPULAÇÃO

558.701 habitantes (estimativa IBGE 2017)
A densidade da população é de 334,05 (hab. / Km²) (Ipardes – 2015)
POPULATION
558,701 inhabitants (ESTIMATE IBGE 2017)
Population density in Londrina: 334.05/km² (Ipardes, 2015)

PIB LONDRINA

R$ 17,647 bilhões
O PIB de Londrina representa 66,1% do PIB da microregião
(Cambé, Ibiporã, Pitangueiras, Rolândia e Tamarana),
sendo que a microregião representa R$ 8,1 bi.

Fonte: Perﬁl do Município de Londrina 2014 - PML | www.ipardes.gov.br | www.ibge.gov.br 2014
Londrina's GDP
R$ 17.647 billion
Londrina's GDP makes up 66.1% of the region's GDP.
(Cambé, Ibiporã, Pitangueiras, Rolândia e Tamarana)
The micro-region generates R$ 8.1 billion.
Source: Perﬁl do Município de Londrina 2014 – PML (Londrina City Proﬁle) | www.ipardes.gov.br | www.ibge.gov.br 2014

PIB PER CAPTA
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Localizada no Norte do estado do Paraná, Londrina exerce grande inﬂuência por ser um importante polo de
desenvolvimento regional e nacional. O município é um dos quatro mais importantes da região Sul. Considerada uma
grande cidade, com população de mais de 550.000 habitantes e sede de uma região metropolitana com
aproximadamente um milhão de habitantes, centro regional de comércio, serviços e agroindústrias.
LONDRINA, A LEADER IN DEVELOPMENT
The city in the North of Paraná state exerts great inﬂuence as an important focal point for regional and national development. Londrina is one of the four most important cities in the
southern region. It is considered a large city with a population of 550,000. Londrina is the centre of a metropolitan area with nearly 1 million inhabitants as well as a regional centre for
trade, the service industry and agribusiness.

ÁREA
1.656,606 Km²
AREA: 1,656,606 Km²

LONDRINA

R$ 31,890 mil reais (IBGE 2016)

Participação dos setores
econômicos no PIB de Londrina

GDP PER CAPTA
R$ 31,890.00
Source: (IBGE 2016)

50,05%

PESSOAS
ECONOMICAMENTE
ATIVAS
(PEA)

50.05 %
Economically active population (EAP)

1,66% Agricultura
21,06% Indústria
63,1% Comércio e Serviços
14,1% Administração Pública
Fonte: IBGE 2016

Economic Sectors contributing to Londrina's GDP
1.66% - Agriculture
21.06% - Industries
63.1% - Service sector and trade
14.1% - Public Sector
Source: IBGE 2016
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DESENVOLVIMENTO
HUMANO
HUMAN DEVELOPMENT
Londrina is the second largest city in Paraná and it is ranked 6th on the Human Development Index (HDI). The city scored 0.778, which represents an increase of 62 points in ten years and
classiﬁes Londrina as a city with high human development. Londrina has a strong economy with a positive impact on the quality of life and life expectancy of its citizens.
The average life expectancy in Londrina is 75 years; higher than the national average, which is 73. The HDI shows that the life expectancy of Londrina's citizens increased from 71.37 in
2000 to 75.19 in 2010. According to the HDI, Londrina ranks 145th of the 5,565 cities ranked in Brazil. The city of São Caetano do Sul scored the highest (0.862) and the city of Melgaço the
lowest (0.418). Source: 2010 Census/ Atlas Brasil 2013 a United Nations Development Programme
The Elderly Population - 17% of the total population in Brazil is elderly. There are 24 million people over the age of 61 and current life expectancy is 74.9.
In Londrina it is 12.72% higher than the national ﬁgure, representing 66,000 people over the age of 60. People in Londrina live a longer, better quality life.Source: IBGE 2013
Infant mortality rate in Londrina is 6.96 per 1000 live births.
While the birth rate is 12.67%
Source:MS/DataSUS/SESA-PR
Ipardes2016
Currently20%ofthepopulation(111,000people)areaccessingsocialservices,welfare,benefitandsocialprotectionprograms.
Source: Secretaria de Assistência Social, Prefeitura Municipal de Londrina(Department of Social Services, Londrina City Hall)
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Londrina é a segunda maior cidade do Paraná e está em 6º lugar entre os municípios do Estado no ranking do Índice de
Desenvolvimento Humano (IDH). O índice do município é de 0,778, o que representa um crescimento de 62 pontos
em dez anos e faz a cidade ser considerada de alto desenvolvimento. Tem uma economia forte e com reﬂexo positivo
na qualidade e na expectativa de vida dos seus munícipes.

A média de vida do londrinense é de 75 anos, estimativa acima da média nacional, que é de 73 anos.

O IDH mostra que a expectativa de vida dos habitantes de Londrina aumentou de 71,37 anos em 2000 para 75,19
anos em 2010. Londrina ocupa a 145ª posição entre os 5.565 municípios brasileiros segundo o IDHM. Nesse
ranking, o maior IDHM é 0,862 (São Caetano do Sul) e o menor é 0,418 (Melgaço).

Fonte: Censo 2010/ Atlas Brasil 2013 Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento

Idosos – O número de idosos no Brasil é de 17% da população; são 24 milhões de pessoas com mais de 61

anos. A expectativa de vida atual do brasileiro é de 74,9 anos. Em Londrina esse número é de 12,72%, média
maior que a nacional, são 66 mil pessoas com 60 anos ou mais. Mais tempo de vida, com mais qualidade. Fonte: IBGE de

2013

Taxa de mortalidade infantil a cada mil nascidos vivos é de 6,96% em Londrina.
Enquanto a taxa de natalidade é de 12,67%.

Fonte:MS/DataSUS/SESA- PR Ipardes 2016

Hoje, 111 mil pessoas são atendidas pela rede socioassistencial com benefícios, serviços e programas de proteção
social, o que representa 20% da população.

Fonte: Secretaria de Assistência Social, Prefeitura Municipal de Londrina
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ENTRE AS
MELHORES DO PAÍS
Londrina é uma cidade que atrai investimentos de empresários do Brasil e do exterior. Em uma região promissora e
dentre as cidades paranaenses que apresentam alto desenvolvimento, está em décimo terceiro lugar estadual e
ocupa lugar entre as melhores do país.
A posição foi elencada em um estudo da consultoria Urban Systems que posicionou os municípios brasileiros que
oferecem as melhores condições para empreender e investir. São municípios com índices de desenvolvimento
econômico e social superiores à média nacional e com indicadores elevados de capital humano e também de
infraestrutura, que conseguem atrair empresas e investidores para as suas regiões. Na análise estão 28 indicadores,
como PIB per capita, renda média dos trabalhadores, conexão de banda larga e docentes com ensino superior.
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AMONG THE BEST IN THE COUNTRY
Londrina attracts Brazilian as well as foreign investors. It is an up and coming region; the city ranks 13th in Paraná and is among the most promising in the country in terms of
development. The consultancy Urban Systems assessed the investment and business potential of Brazilian cities. Cities which score higher on economic and social development than the
national average, along with a high human capital index and good infrastructure are able to attract businesses and investors to the region. 28 indicators were assessed, such as GDP,
average wages, broadband connections and teachers' qualiﬁcations.
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Segundo a ONU, Londrina está entre as 100 melhores cidades do Brasil, índice baseado no IDH (Índice de
Desenvolvimento Humano).
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A cidade ocupa a 15ºcolocação no Brasil entre as melhores grandes cidades do país para se viver e é a terceira melhor
do estado do Paraná. O estudo é da consultoria Macroplan. Para chegar ao ranking, a consultoria analisou os
municípios com mais de 266 mil habitantes em 16 indicadores divididos em quatro áreas distintas: saúde, educação e
cultura, segurança e saneamento e sustentabilidade.

Melhor pra viver, Melhor para Empreender
Londrina aparece entre as dez melhores cidades do interior para empreender e em décimo nono lugar na
classiﬁcação geral. O melhor indicador da cidade é infraestrutura, com o menor custo médio de energia elétrica.
Tem, entre os municípios avaliados, avaliação positiva e taxa elevada (13,05%) de população com acesso à
internet de alta velocidade.

ENTRE AS MELHORES CIDADES
PARA SE VIVER NO ESTADO.

A pesquisa da Endeavor analisa o ambiente de negócios nos municípios, avaliando ambiente regulatório,
infraestrutura, mercado, acesso a capital, inovação, capital humano e cultura.
QUALITY OF LIFE
Among the best cities to live in the State of Paraná
According to the UN, Londrina is among the 100 best cities to live in the country based on the HDI (Human Development Index).
Based on a study by Macroplan consultancy, which assessed the largest cities in the country, Londrina is the 15th best place to live in Brazil and the third in Paraná. The assessment looked
at cities with over 266,000 habitants and ranked them based on 16 indicators in the areas of Health, Culture and Education, Safety, Sanitation and Sustainability.
The best place to live and invest
Londrina is among the top 10 non-capital cities for businesses and 19th in the overall ranking. Its best indicator is infrastructure with the lowest average electricity rates. It also scored
well in terms of high speed internet access (13.05% of the population).
A research study by Endeavor analysed cities in terms of their business environment, assessing regulatory environment, infrastructure, market, access to capital, innovation, culture and
human capital.
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EDUCAÇÃO

393 estabelecimentos de ensino da educação básica
393 basic/ pre-tertiary educational establishments

INFRAESTRUTURA
DAS ESCOLAS MUNICIPAIS
PUBLIC SCHOOL FACILITIES

87% com espaço físico para bibliotecas

17 instituições de ensino superior

87% have a library

17 higher education institutions

100% com acesso a internet
100% provide internet access

745 mestres e doutores formados por ano
745 students earn a master's or doctoral degree per year

5 escolas internacionais
5 international/bilingual schools

32 escolas com sala multimídia
540 computadores
37 escolas com 1155 tablets
32 schools have multimedia rooms
540 computers
11,55 tablets among 37 schools

45,6% com acessibilidade
45.6% of schools have disabled access
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4.500 alunos no ensino técnico proﬁssionalizante
Um ensino com um sistema bem desenvolvido, primário e secundário, e uma variedade de escolas técnicas e
internacionais (bilíngues). O município tem um projeto de educação inclusiva, em escolas tradicionais, e a articulação
pedagógica entre o ensino regular e o atendimento educacional especializado.

100%

DAS CRIANÇAS ENTRE
5 A 6 ANOS FREQUENTAM
A ESCOLA
100% of children at the ages of 5 and 6 attend school

4,500 students in vocational, technical education

99,28% dos professores possuem
ensino superior.
99.28% of teachers have completed higher education

Fontes: Censo Escolar/INEP 2016/Capes
Source: Censo Escolar (School Census)/INEP 2016/Capes

INFRAESTRUTURA ESTADUAL
INFRASTRUCTURE OF STATE SCHOOLS

95,51% É A TAXA DE APROVAÇÃO
NOS ANOS INICIAIS
95.51 % completion rate

43.223 MIL ALUNOS NA REDE MUNICIPAL,

AS ESCOLAS URBANAS, RURAIS E INDÍGENAS, ALÉM
DOS CENTROS DE EDUCAÇÃO INFANTIL E OS CEIS
– CENTROS DE EDUCAÇÃO INFANTIL CONVENIADOS.

(FONTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE LONDRINA/ SECRETARIA DE EDUCAÇÃO)
43,223 students study in the city's urban, rural and indigenous schools, in
addition to those in early childhood education centres and private nurseries.
Source: Prefeitura Municipal de Londrina/ Secretaria de Educação
(Department of Education, Londrina City Hall)

EDUCATION
Londrina's education system comprises of an advanced primary and secondary system and a variety of technical and international (bilingual) schools. The city provides full time
education that is designed to ensure the provision of inclusive education in traditional schools and the pedagogical links between mainstream education and specialized
educational services.

66% com biblioteca
66% have a library

98% com acesso a internet
98% provide internet access

44% têm acessibilidade
44% of schools have disabled access

3.450 computadores para alunos
3,450 computers are available for students
Fontes: Censo Escolas 2016
Source : School Census 2016
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A qualidade na educação é um desaﬁo diário na cidade de Londrina. Com um número expressivo de universidades e
faculdades públicas de renome internacional e prósperas do setor privado, consegue unir qualidade nos programas
de estudo e na pesquisa. Reúne neste quadro um seleto grupo de professores e proﬁssionais com experiência
acadêmica e cargos em importantes empresas e instituições.
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ENSINO SUPERIOR E PÓS - GRADUAÇÃO
Higher and Postgraduate Education in Londrina

GRADUAÇÃO / UNDERGRADUATE

ENTIDADE / INSTITUITION

MATRÍCULAS

Number of admissions

- 02 universidades públicas - Universidade Estadual de Londrina e Universidade Tecnológica Federal do Paraná;
- 01 Instituto Federal;
- 12 Universidades e Faculdades privadas.

Faculdade Arthur Thomas

Reúne estudantes provenientes de outros estados, atraídos pela excelência e pelas oportunidades de emprego na
própria região. Londrina é o lugar ideal para quem deseja estudar e desenvolver pesquisas.

Centro de Educação Proﬁssional de Londrina - SENAI

Centro de Extensão Universitária Keynes

Centro Universitário Filadélﬁa - UNIFIL

40

Não
Informado

Não
Informado

Não
Informado

Não
Informado

Não
Informado

Não
Informado

120

30

18

51

50

49

10.000

1.150

540

1.000

350

160

1.842

402

173

127

132

39

59

55

35

1.075

271

17

130

7

30

-

-

-

-

-

-

Não
Informado

Não
Informado

Não
Informado

Não
Informado

Não
Informado

Não
Informado

Não
Ofertado

Não
Ofertado

Não
Ofertado

176

324

127

332

130

240

251

148

13.115

2.150

1.650

4.779

2.153

1.632

1.294

72

160

134

19

59

Não
Informado

Não
Informado

Não
Informado

Não
Informado

Não
Informado

Não
Informado

122

20

24

-

-

-

-

-

-

Instituto Federal do Paraná

15

Unicesumar

30.575

Fonte: Instituições de Ensino acima relacionadas e Ministério da Educação/INEP. 2015 / Prefeitura de Londrina
Nota: Nem todas as instituições informam seus dados

ENSINO A DISTÂNCIA

Maintaining the quality of education is a daily challenge in the city of Londrina. A large number of public universities and colleges with excellent reputation abroad along with
outstanding private sector schools are able to provide high class study and research programs. A selected group of teachers and professionals in relevant positions at signiﬁcant
companies and institutions with academic experience meet the requirements of this framework.
2 public universities - Universidade Estadual de Londrina (The State University of Londrina) and Universidade Tecnológica Federal do Paraná (Paraná State Federal University of
Technology) / 1 Federal University / 12 Private Universities and Colleges
Students gather from across the country drawn by the excellent education and employment opportunities in the region. Londrina is the ideal place for those who wish to study and
conduct research.
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421

Universidade Tecnológica Federal do Paraná - UTFPR

TOTAL

PROFESSORES

140

Pontifíca Universidade Católica do Paraná - PUC/PR

Universidade do Norte do Paraná - UNOPAR

CONCLUINTES

Number of completions Number of professors

330

Uninter

Universidade Estadual de Londrina - UEL

Number of admissions

47

Faculdade Teológica Sul Americana - FTSA

20

MATRÍCULAS

276

Faculdade União Norte Paranaense de Ensino - UNINORTE

ISAE/FGV

PROFESSORES

Number of completions Number of professors

2512

Faculdade Pitágoras - Campus Metropolitana

Instituto de Ensino Superior de Londrina - INESUL

CONCLUINTES

PÓS-GRADUAÇÃO / POSTGRADUATE

4.758

2.794

6.967

3.426

2.284

Source: the relevant educational institutions and the Ministry of Education / INEP. 2015 /Londrina City Hall
Note: not all institutions provide information

DISTANCE LEARNING

SUPERIOR
TÉCNICO

GRADUAÇÃO

senior technicians undergraduate

PÓS-GRADUAÇÃO
postgraduate

Faculdade Teológica Sul Americana – FTSA

00

01

05

Uninter

00

43

74

Universidade Estadual de Londrina – UEL

00

01

07

Unopar

18

24

44

Unicesumar

00

27
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1.341 SERVIÇOS DE SAÚDE OFERECIDOS NO MUNICÍPIO

SAÚDE

1,341 Health Services in the region

GERAL

Central de Gestão em Saúde

03

03

Central de Regulamentação Médica das Urgências

01

01

Central de Atenção Homoterapia e Hematologia

02

02

Centro de Apoio Psicossocial - CAPS

03

03

Centro de Saúde / Unidade Básica de Saúde

56

56

Clínica Especializada / Ambulatório Especializado

246

26

Consultório Isolado

876

4

Cooperativa

01

00

Farmácia

01

01

Hospital Especializado

06

04

Hospital Geral

15

06

Hospital Dia / Isolado

06

01

Policlínica

33

08

Polo Academia de Saúde

00

00

Pronto Atendimento

02

02

Pronto Socorro Especializado

01

00

Pronto Socorro Geral

03

02

Healthcare management centers

Emergency Triage Centers

Hemotherapy and hematology centers

Londrina é referência nacional em serviços de saúde, com proﬁssionais qualiﬁcados, infraestrutura e serviços
especializados. A cidade atende também uma macrorregião de 1.840.895 pessoas.
A cidade possui uma rede de atendimento de urgência e emergência com serviços atendendo 16 e 24 horas, como o
Pronto Atendimento Infantil (PAI), unidades de pronto atendimento (UPAs) Centro-oeste e Sabará, e o Samu.

Psychosocial support centers – CAPS

GP clinics

Outpatient services

A Atenção Primária em Londrina é realizada pela Autarquia Municipal de Saúde em 54 Unidades Básicas de Saúde
(UBS), 42 unidades na área urbana e 12 unidades na região rural. O programa Saúde da Família é tido como estratégia
de expansão, qualiﬁcação e consolidação da Atenção Básica, pois permite uma reorientação do processo de trabalho
com maior potencial de aprofundar seus princípios, diretrizes e fundamentos, além de ampliar a resolutividade e
impacto na situação de saúde das pessoas e coletividades.

Specialized clinics

Health Administration
Pharmacies

Specialized Hospital

22

158 SERVIÇOS
DE SAÚDE DO SUS
The National Health Service (SUS) has 158 Health Service Units in the region.

General Hospital

Intermediate Care Units
Polyclinics

Health Awareness Centers

Walk-in Clinics

A&E (specialized)

A&E (general)

HEALTH
Londrina is a national benchmark in health services with qualiﬁed professionals, good infrastructure and specialized services. The city attends to a macro-region of 1,840,895 people.
The city has an accident and emergency service network with clinics attending 16 or 24 hours a day, such as the Child Emergency Services (PAI), E&A Units (UPAs), Centro-Oeste e Sabará,
and an ambulance service (SAMU).
Primary Health Care in Londrina is provided by the Municipal Health Authority in 54 Basic Health Care Units (UBS). There are 42 units in the urban area and 12 units in the rural regions.
The Family Health Strategy focuses on expansion, education and the consolidation of Primary Care as it allows the restructuring of work processes while further exploring its principles,
guidelines and foundations, at the same time, improving eﬃciency and the impact on the health of people and communities.
DENTAL CARE
Dental Care is provided in 49 Basic Health Care Units by 31 Oral Health Teams (ESB) and 44 Primary (Oral) Health Care Teams. 15 teams work with patients of all ages and 29 teams provide
care for children, young people and pregnant women as part of the “programa infantojuvenil e gestantes” program, oﬀering comprehensive basic care and supported by medium and
high complexity services. The Center of Dental Specialties (CEO) has become a benchmark for the treatment of diﬃcult cases. Emergency cases are referred to the dental emergency
services of the University, the Clínica Odontológica da Universidade Estadual de Londrina (UEL).
CENTROLAB - Municipal Laboratory of Clinical Analysis.
The lab conducts urinalysis and stool parasitology as well as clinical analysis in biochemistry, haematology, immunology, microbiology and of hormones and the cerebrospinal ﬂuid. The
tests carried out by CENTROLAB are for patients treated in Basic Health Units.
Average 160,657 / month (Total: 1,927,879) Source: Relatório Anual de Gestão 2016 da Secretaria Municipal de Saúde Londrina (2016 Annual Report, City Department of Health)
POLICLÍNICA - “Ana Ito” Municipal Polyclinic
Medical specialties: nephrology, cardiology, health and generic dermatology, geriatrics endocrinology, pulmonology (Asthma Program), rheumatology, paediatrics, (services for children
with Attention Deﬁcit Hyperactivity Disorder – ADHD as well as with lactose sensitivity and intolerance), Alzheimer patient care, nurse triage services, nutrition and physiotherapy,
psychology, speech therapy and social services. Treating an average of 1,659/month (Total: 19,905)

Source: Relatório Anual de Gestão 2016 da Secretaria Municipal de Saúde Londrina (2016 Annual Management Report – City Health Department)

Hospital beds
2,183 across the public and private sector (SUS-: 1,362)

Source: Relatório Anual de Gestão 2016 da Secretaria Municipal de Saúde Londrina (2016 Annual Management Report – City Health Department)

SUS

Serviço de Atenção Domiciliar Isolado (Home Care)

01

00

Unidade de Apoio Dagnóstico e Terapia

62

18

Unidade de Atenção à Saúde Indígena

01

00

Unidade de Vigilância em Saúde

01

01

Unidade Móvel de Nível Pré-Hospitalar Urgência

21

20

1.341

158

Home care services

Laboratory Test Centers

(SADT Isolado)

Indigenous Care Units

Health Monitoring Units

Emergency Vehicles

TOTAL
Fonte: MS/DATASUS/TabwinCNES/NOVEMBRO_2016_STPR1611.DBC

2.183 LEITOS

Fonte: Relatório Anual
de Gestão 2016 da
Secretaria Municipal
de Saúde Londrina

ENTRE PÚBLICOS E PRIVADOS (1.362 - SUS)

2,183 across the public and private sector (SUS-: 1,362) Source: Relatório Anual de Gestão 2016 da Secretaria
Municipal de Saúde Londrina (2016 Annual Management Report – City Health Department)

ATENDIMENTO ODONTOLÓGICO

Desenvolvida em 49 UBS, é composta
atualmente por 31 Equipes de Saúde Bucal
(ESB), e 44 equipes de Atenção Primária em
Saúde Bucal, distribuídas em 15 equipes que
atuam em todos os ciclos de vida e 29 equipes
no programa infantojuvenil e gestantes,
o fe r t a n d o a t e n ç ã o b á s i c a i n t e g r a l à
população, apoiados pelos serviços de média
e alta complexidade. O Centro de
Especialidades Odontológicas (CEO) é
referência para as especialidades. Casos de
urgência são encaminhados ao pronto socorro
da Clínica Odontológica da Universidade
Estadual de Londrina (UEL)

CENTROLAB

Laboratório Municipal de Análises Clínicas
Realiza exames de análises clínicas,
bioquímica, hematologia, imunologia,
microbiologia, hormônios, líquor, urinálise,
parasitológico de fezes, hanseníase e
tuberculose. Os exames realizados pelo
CENTROLAB são de pacientes atendidos nos
serviços da Autarquia Municipal de Saúde.
Média de 160.657/mês (Total: 1.927.879)

Fonte: Relatório Anual de Gestão 2016 da Secretaria
Municipal de Saúde Londrina

POLICLÍNICA

Policlínica Municipal “Ana Ito”
Especialidades Médicas: nefrologia,
cardiologia, dermatologia sanitária,
dermatologia geral, geriatria, endocrinologia,
pneumologia (Programa de controle da asma),
reumatologia, pediatria (atendimento a
Crianças com Transtorno de Déﬁcit de Atenção
com Hiperatividade - TDAH), atendimento a
pacientes portadores de Alzheimer, programa
do leite (criança com sensibilidade ou
intolerância à lactose) atendimento de
enfermagem, nutrição, ﬁsioterapia,
psicologia, fonoaudiologia e assistência
social.
Média de 1.659/mês (Total: 19.905)

Fonte: Relatório Anual de Gestão 2016 da Secretaria
Municipal de Saúde Londrina
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HEALTH HIGHLIGHTS

HOSPITAL EVANGÉLICO: Com sólido reconhecimento, o HE Londrina realiza atendimentos de alta complexidade aos
pacientes do SUS, convênios e particulares. Com estrutura completa, 848 médicos no Corpo Clínico e mais de 120 mil
atendimentos por ano, o hospital dispõe de 339 leitos, incluindo UTI adulto, pediátrica e neonatal. Participa do
Projeto Parto Adequado e há mais de 20 anos possui o selo de Hospital Amigo da Criança. Em 2017, recebeu a
Certiﬁcação Acreditado Pleno da ONA – Organização Nacional de Acreditação, que atesta a qualidade da assistência
prestada.
SANTA CASA DE LONDRINA: Com 188 leitos, sendo 36 de UTI para adultos, é referência para o SUS (Sistema Único de
Saúde) para Londrina e outros 232 municípios do Paraná em serviços de alta complexidade em 10 especialidades.
Único na Região Norte do estado credenciado pelo Ministério da Saúde para fazer transplantes cardíacos.
HOSPITAL INFANTIL SAGRADA FAMÍLIA: Com 64 leitos, sendo 20 de UTI, é referência em cirurgias cardíacas em recémnascidos e crianças em geral para o interior do Paraná. Em 2015, realizou o primeiro transplante cardíaco em criança
fora da capital do Estado. Também é referência, entre outras especialidades, em UTI neonatal e pediátrica, setor em
que atende 80% ao SUS (Sistema Único de Saúde).
HOSPITAL MATER DEI: Com 80 leitos, sendo 22 de UTI, é o hospital geral para adultos, com pronto atendimento 24 horas
e maternidade, com atendimento exclusivo para convênios. Com um corpo clínico e de enfermagem especializado,
tem uma unidade exclusiva para transplante renal
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1959, Primeiro curso de Medicina na cidade.

1ª cidade do país a realizar um transplante de rins.
AML – Associação Médica de Londrina: Realiza mais de 200 eventos cientíﬁcos por ano

Maternidade Municipal Eleita a melhor do sul do país com o prêmio Galba de Araújo pelo “respeito à dignidade

da mulher e à humanização do parto”. Realiza quase a totalidade por meio de partos normais. Foi agraciada com o
prêmio Hospital Amigo da Criança no ano de 2000 e mantém esse desde então, sendo renovado anualmente.
1984, Bebê-clínica da Universidade Estadual de Londrina: Trabalho pioneiro no país e no mundo.

HOSPITAIS EM LONDRINA
HOSPITAL DO CORAÇÃO: Fundado há 14 anos, tem duas unidades hospitalares e uma ambulatorial, totalizando 330
leitos. Na Unidade Paes Leme, oferece serviço especializado em alta complexidade para adultos, aliando a
modernidade à experiência de renomados proﬁssionais. Na Unidade Bela Suíça, tem um complexo para atender
crianças, adolescentes e gestantes, contando com UTI pediátrica e UTI neonatal, e também uma ala para adultos, com
UTI. A inovação nessa unidade chama a atenção com heliponto, centro de reprodução assistida e ala oncológica.
Recebe pacientes de centenas de municípios do Paraná, de estados vizinhos, sobretudo São Paulo e Mato Grosso do
Sul, e de outras regiões do Brasil, como o Norte e o Nordeste pelo fato de a entidade ser especializada em alta
complexidade, destacando-se a cirurgia cardíaca infantil. Recentemente, houve atendimentos a pessoas
provenientes da Austrália, Estados Unidos e Tailândia.

HOSPITAL UNIVERSITÁRIO: Maior hospital público da região atende 350 cidades do Paraná e outros estados. Único
hospital equipado com ala de queimados. São 303 leitos, 26 UTIs adulto, 10 UTIs neonatal e 7 pediátricas. Dentro do
campus universitário da UEL – Universidade Estadual de Londrina, mantém um ambulatório de especialidades que
fornece consultas de especialidades a mais de 8 mil pacientes por mês.
HOSPITAL DO CÂNCER: Um dos principais centros de referência no tratamento de câncer no país, realiza cerca de 5.200
atendimentos por mês com um corpo clínico especializado de mais de 100 médicos.
HOSPITAL ARAUCÁRIA: O hospital conta com 49 leitos distribuídos entre enfermarias e apartamentos e 26 leitos de
UTI. É um hospital privado que não faz atendimento ao SUS.
HOFTALON: Referência em atendimento, pesquisa e qualidade. Realiza mais de 151 mil atendimentos anualmente e é
certiﬁcado pela ONA, maior acreditadora de serviços de saúde do Brasil, em nível de excelência.
1959 – The ﬁrst medical school in the city. 1st city in Brazil to carry out a kidney transplant. AML - Associação Médica de Londrina (Londrina Medical Association). Holds more than 200
scientiﬁc events per year.Maternity Hospital - Londrina's Maternity Hospital was voted the best in the country's southern region and was given the Galba Araújo award for "respecting
women's dignity and for providing friendly childbirth. Nearly all births are natural. It was awarded a Baby Friendly Hospital in 2000 and has kept its title ever since. 1984 - Baby Clinic at
the State University of Londrina (UEL) Pioneering work in Brazil and the World. HOSPITALS IN LONDRINA - THE HEART HOSPITAL - The Heart Hospital was founded 14 years ago and
comprises of 2 hospital units and 1 outpatient service with 330 beds in total. The Paes Leme unit oﬀers specialist high complexity services for adults, combining innovation with the
experience of renowned professionals. The Bela Suíça unit specializes in child, adolescent and maternity care with paediatric and neonatal ICU units as well as one for adults. This
cutting-edge unit features a helipad, assisted reproduction centre and an oncology wing. The hospital attends to patients from hundreds of cities in Parana, the neighbouring states,
mostly São Paulo and Mato Grosso do Sul as well as from other regions in Brazil, such as, the North and the Northeast due to its expertise in high-complexity cases and above all its
remarkable paediatric heart surgeries. The hospital has recently seen patients who have come from Australia, the US and Thailand. HOSPITAL EVANGÉLICO - Hospital Evangelico in
Londrina has a solid reputation of providing highly complex care treating private as well as public patients. The complete structure includes 339 (neonatal, paediatric and adult ICU) beds
and 848 doctors who cover over 120,000 appointments per year. The hospital has been part of the Parto Adequado Project and for over 20 years has held the title of a Baby Friendly
Hospital. In 2017, it received the Certiﬁcação Acreditado Pleno Certiﬁcate from ONA – Organização Nacional de Acreditação, the organisation which assesses the quality of care provided.
SANTA CASA, LONDRINA - With 188 beds, including 36 adult ICUs and highly complex services in 10 specialties it sets an example to the National Health Service (SUS), Londrina and the
other 232 regions of Paraná. It is the only hospital in the north of the state that is authorised by the Ministry of Health to carry out heart transplants.CHILDREN'S HOSPITAL SAGRADA
FAMÍLIA - The hospital has 64 beds, including 20 ICUs. It is setting the benchmark in child and new-born cardiac surgery in the state of Paraná. The ﬁrst child heart transplant outside of the
capital of the state was carried out in 2015. It is also setting the example in other specialities; 80% of its neonatal and paediatric ICU patients are from the public health system (SUS Sistema Único de Saúde). MATER DEI HOSPITAL - The hospital has 80 beds, including 22 ICUs. It is the general hospital for adults, with 24-hour emergency and maternity services, skilled
medical and triage staﬀ attending exclusively to private patients. The hospital has a separate unit for kidney transplants.UNIVERSITY HOSPITAL- It is the largest public hospital in the
region serving 350 cities in Paraná and other states. It is the only hospital with a burn unit. It has 350 general care beds and 60 Intermediate and ICU beds. CANCER HOSPITAL - One of the
main benchmark centres for the treatment of cancer in the country. It employs specialized medical staﬀ of more than 100 physicians and provides 5,200 appointments per month.
ARAUCÁRIA HOSPITAL - The hospital has 49 beds across the wards and apartments including 26 ICU beds. Araucária is a private hospital; it doesn't attend patients through the public
system (SUS).HOFTALON - Stands out for its research, quality and patient care and it's among the best ophthalmology centres in the country. It sees 151,000 patients a year; it is a member
of WEAH (The World Association of Eye Hospitals) and is ONA certiﬁed, which is the main accrediting body for Health Services in Brazil measuring excellence.
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PARQUE
INDUSTRIAL

Do total de estabelecimentos industriais
de transformação, 4 subsetores somados
representam 61,1% do total de empresas
e 73,3% dos empregos formais.

24.015
EMPREGOS

Subsetor

Estabelecimento

Funcionários

Vestuário

562

5.755

15,6% dos empregos do município

Alimentícios

493

4.982

3,8% dos empregos do estado do PR

Química

237

3.146

Fonte: Caged, Agosto 2017

Metalmecânica

624

3.732

Outros

1.219

6.400

24,015 jobs generated by local industries
15.6% of public sector jobs
3.8% of all Paraná state jobs
Source: Caged, August 2017

Subsector

Clothing
Food

Chemical Industry
Metal Mechanics
Others

Companies

Employees

4 sectors of the manufacturing industry represent 61.1% of the
market and employ 73.3% of the workers within the industry.
26
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Londrina tem sete parques industriais e prepara-se para instalar mais um na Zona Norte da cidade. São 3.135
estabelecimentos industriais, o que representa 17% da economia do município. Além disso, a indústria do município
responde por 69% do total de estabelecimentos industriais da microrregião de Londrina e por 6% do estado do
Paraná.

PRINCIPAIS SETORES INDUSTRIAIS
MAIN INDUSTRIAL SECTORS

METAL
MECÂNICO
Mechanic Metal

VESTUÁRIO
Clothing

CONSTRUÇÃO
CIVIL

ALIMENTOS

QUÍMICO

TÊXTIL

PLÁSTICO

TI (SERVIÇOS)

Food

Chemicals

Civil Construction

Textile

Plastic

TI (service)

INDUSTRIAL PARK
Londrina has seven industrial parks and is about to set up one more in the north of the city. The 3,135 industrial establishments represent 17% of the local economy. Furthermore, the
city's industry accounts for 69% of all industrial establishments in the micro-region of Londrina and 6% of Paraná state.

PERFIL INSTITUCIONAL

PARQUE TECNOLÓGICO
O Parque Tecnológico de Londrina Francisco Sciarra foi pensado para a consolidação de Londrina como polo de
tecnologia, materializando a intenção do município de fomentar a pesquisa e o desenvolvimento e de qualiﬁcar o
crescimento econômico da cidade, aumentando sua atratividade e adicionando valor a seus produtos e serviços. Além
de empresas, o parque vai abrigar o Tecnocentro, onde ﬁcará a central administrativa e serviços especializados. O
projeto prevê ainda um laboratório de análises de alimentos e produtos aﬁns - o escritório do Centro de Tecnologia da
informação Renato Archer – CTI, que é uma unidade de pesquisa do Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e
Comunicações.
Outro ativo é o escritório regional da Agência Brasileira de Desenvolvimento Industrial – ABDI, para a promoção do
desenvolvimento produtivo, integrando a indústria local com os novos modelos de negócio (economia criativa,
startups, MPE de base tecnológica, manufatura avançada), e para a realização conjunta de estudos e pesquisas,
intercâmbio de informações e equipes técnicas e a implantação do Laboratório de Prototipação Industrial, o “Tecno
FabLab”.

PLANTA LOTEAMENTO

RO

Lote 44/45 da Gleba Lindóia

CENT

AVENIDA NOVA LONDRINA

29

15

14

13

S
ARITACA

6.422,60m²

PRAÇA O1

A DAS M

16

AVENID

17

RUA 02

04

03

02

1.304,78m²

05

1.914,51m²

06

1.206,30m²

07

1.066,30m²

08

1.159,96m²

09

1.233,63m²

10

1.307,29m²

11

01

02

Área Inedificável
368,79m²

BR 36
ÍLIA BRAS

18

1.934,43m²

19

1.345,29m²

20

1.075,73m²

1.075,79m²

21

1.075,75m²

1.075,81m²

AVEN
IDA

12
3.232,11m²

1.075,73m²

11
3.912,28m²

1.075,75m²

1.075,83m²

22

1.380,95m²

m²

10

1.075,77m²

1.075,85m²

23

1.454,61m²

m²

2.821,49

1.075,77m²

1.075,79m²

1.075,81m²

1.075,87m²

24

1.529,27m²

1.634,56
12

09

RUA 03
3.237,47m²

25

1.075,80m²

13

08

01

1.408,50m²

m²

07

m²

24

26

RUA 03

m²

1.668,70

06

1.724,33

23

m²

3.209,89

15

14

1.101,87

1.548,56

m²

22

m²

m²

16

21

02

1.098,02

1.111,68

m²

20

m²

m²

1.459,25

05
1.075,83m²

m²

17

1.089,91

1.098,48

2.206,66

19

04
1.075,85m²

m²

m²

03
1.075,84m²

1.909,30
1.134,52

01

1.015,76m²

18

1.258,47m²

9

RUA 02
02

ÁREA TOTAL: 126.000 M²
Area: 126,000 m2
Area for Businesses / Technology Centres: 70,000 m2
Investment: R$ 5,000,000

ÁREA PARA IMPLANTAÇÃO DE EMPRESAS
E CENTROS TECNOLÓGICOS: 70.000 M²
INVESTIMENTOS FÍSICOS: R$ 5 MILHÕES

TECHNOLOGICAL PARK
The Francisco Sciarra Technological Park was designed to consolidate Londrina as a technological hub, materializing the intention of the municipality to qualify the economic
development of the city, increasing its appeal, adding value (knowledge) to its products and services and promote research and development.
Total area: 126,000 m2
The park will house the park management and specialized services on site in Tecnocentro. The plans also include setting up a food testing laboratory and the oﬃces of Centro de
Tecnologia da informação Renato Archer – CTI, which is a research unit of the Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações (the Ministry of Sciences, Technology,
Innovation and Communication.
The Regional oﬃces of Agência Brasileira de Desenvolvimento Industrial – ABDI promote productive development introducing new business models to the local industries (creative
industries, start-ups, small and medium-sized technology enterprises, advanced manufacturing). They also set up the “Tecno FabLab” (a laboratory for industry prototypes), technical
teams and provide opportunities for joint studies, research and the exchange of information.
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ATIVIDADES INSTALADAS
EM LONDRINA

Fonte: Secretaria de Fazenda – Cadastro Mobiliário de ISS

Indústrias
Manufacturing

Proﬁssionais Autônomos
Self - employment

Agricultura, Pecuária, Produção Florestal, Pesca e Aquicultura
Agriculture, Livestock, Forestry, Fisheries and Aquaculture

30.099
124

Eletricidade e Gás

09

Água, Esgoto, Atividades de Gestão de Resíduos e Descontaminação

97

Gas and Electricity

Water, sewage, waste management and decontamination activities

Construção
Construction

Comércio, Reparação de Veículos, Automotores e Motocicletas
Trade, repair of motor vehicles and motorcycles

4.743
15.908

Transporte, Armazenagem e Correios

2.027

Alojamento e Alimentação

2.342

Informação e Comunicação

1.318

Transport, storage and postal services

Accommodation and Catering
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3.484

Information and Communication

Atividades Financeiras, Seguros e Relacionados

814

Atividades Imobiliárias

889

Financial Services and Insurance
Real Estate

Atividades Administrativas e Serviços Complementares

3.206

Atividades Proﬁssionais Cientíﬁcas e Técnicas

3.319

Administrative Activities and Complementary Services

Professional, Scientiﬁc and Technical Activities

LONDRINA TERRA DE RIQUEZAS

INDÚSTRIA

PERFIL INSTITUCIONAL

BEMIS
Maior empresa de embalagens ﬂexíveis da América Latina. Entre os mercados atendidos pela companhia estão
alimentos, bebidas, cosméticos, farmacêuticos, higiene pessoal, limpeza doméstica, médico-hospitalares, e pet food.
Operando em 59 unidades em 12 países, conta com 17.500 funcionários nas Américas do Norte e Latina, Europa e
Ásia.

PRINCIPAIS INDÚSTRIAS A cidade tem um parque industrial diversiﬁcado
CIA CACIQUE DE CAFÉ SOLÚVEL
Fundada em 1959, em Londrina, a Unidade de Café Solúvel é considerada uma das maiores indústrias de produção de
café solúvel do mundo sob um único teto. Concebida para desenvolver, produzir e comercializar produtos de café,
hoje a Unidade tem capacidade para processar 70 toneladas por dia de óleo de café, de extrato de café e de café
solúvel em pó, aglomerado e lioﬁlizado. O processo é certiﬁcado pela NBR ISO 9001-2000, e os produtos são
exportados para mais de 70 países.

ATLAS SCHINDLER
Empresa do Grupo suíço Schindler, atua em todos os continentes e possui mais de 135 anos. Possui duas fábricas no
Brasil, a unidade de Londrina e a unidade de São Paulo (Service Center). Produz elevadores, escadas e esteiras
rolantes para a América Latina.

32

ADAMA BRASIL
Indústria do segmento agroquímico que possui duas unidades industriais no Brasil, sendo uma delas em Londrina. A
companhia faz parte do grupo israelense Adama, presente em mais de 100 países. São cinco mil funcionários no
mundo, sete centros globais de pesquisa e desenvolvimento e 20 unidades fabris. Ocupa a 7ª posição entre as
maiores companhias do setor.

Foto: Acervo ADAMA

MANUFACTURING
The city has a diverse manufacturing scene Key industries
Cia Cacique instant coﬀee was founded in Londrina in 1959 and is now considered one of the largest instant coﬀee manufacturers in the world. The company
develops, produces and sells coﬀee products with a capacity to process 70 tons of coﬀee oil, coﬀee extract, and both agglomerated and freeze-dried instant coﬀee
per day. The process is NBR ISO 9001-2000 certiﬁed, and the products are exported to over 70 countries.
Adama Brasil - One of the two industrial units of the agrochemical company is in Londrina. The company is part of the Israeli Adama Group, which operates in over
100 countries. The company employs 5,000 people around the World and has 7 global product development centres and 20 production sites. The company was
ranked 7th in the world within the sector.
Bemis - Bemis is the largest supplier of ﬂexible packaging in Latin America. It caters for several industries such as food, beverages, cosmetics, pharmaceuticals,
personal care, household cleaning, healthcare and pet food. It operates 59 units in 12 countries, employing 17,500 people across North and Latin America, Europe
and Asia. Atlas Schindler - The over 135 years old company is part of the Swiss Schindler Group and has 2 units in Brazil; one in Londrina and one in São Paulo
(Service Center). The company manufactures lifts and escalators for the Latin American market.

33

LONDRINA TERRA DE RIQUEZAS

PERFIL INSTITUCIONAL

POLO DE INOVAÇÃO
TECNOLÓGICA

ATOS
Empresa global de serviços de tecnologia da informação com faturamento anual em 2012 de 8,8 bilhões de Euros e
com 77 mil colaboradores em 47 países. Oferece serviços de TI em três áreas: Consultoria & Serviços de Tecnologia,
Integração de Sistemas e Serviços Gerenciados e de BPO e serviços transacionais, por meio da subsidiária Worldline.
ANGELUS
Indústria de Produtos Odontológicos, exporta produtos utilizados em consultórios dentários para 80 países nos 5
continentes. Possui sede de 13 mil m² no Parque Tecnológico de Londrina. Possui certiﬁcações como NBR ISO
13.485:2004, Marcação CE, FDA, além de conquistas como UKAS e JPAL-QMS. Tendo a inovação como meta, a empresa
investiu grande parte dos seus recursos na área de Pesquisa e Desenvolvimento.
INDUSBELLO
Abrange quase todas as áreas odontológicas e deu início ao desenvolvimento de produtos para o setor médico.
Certiﬁcada pelas normas ISO 9001, ISO 13485, CE e BPF.
TCS – Tata Consultancy Services
Líder mundial em consultoria de TI, terceirização de processos de negócios e engenharia de serviços, a TCS opera em
42 países e conta com mais de 354 mil funcionários. A companhia fechou o ano ﬁscal de 2016 com faturamento de
US$ 15 bilhões e atualmente tem o segundo maior valor de mercado.
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Acervo: Ecotic
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Londrina é polo de inovação tecnológica, com 120 empresas reconhecidas na área de Tecnologia da Informação,
atuando em 27 estados brasileiros e tendo 10% do trabalho exportado para 18 países. Os setores mais atendidos são
moveleiro, construção civil, metal mecânico, confecções, revendedoras, biotecnologia e atacados e distribuidoras.
O setor é organizado por meio da governança do APL-TIC (Arranjo Produtivo Local em Tecnologia da Informação de
Londrina e região), onde empresas, instituições empresariais, academia e poder público promovem ações conjuntas
de desenvolvimento.
Conta com ativos como Instituto Senai de Tecnologia da Informação (IST), Centro de Tecnologia da Informação Renato
Archer (CTI), e a governança do APL-TIC, além da INTUEL (Incubadora Internacional de Empresas de Base Tecnológica
da UEL), aceleradora de empresas da PUC-PR, Aceleradora de Empresas GO RPC (Sociedade Rural do Paraná) e a UIT –
Incubadora de Empresas da Universidade Tecnológica do Paraná, campus Londrina.
Há agências como a AINTEC – Agência de Inovação Tecnológica da Uel, ADETEC (Agência de Desenvolvimento
Tecnológico de Londrina e Região), que também desenvolvem atividades em produtos ou processos inovadores,
sendo referência no segmento de tecnologia.

120 EMPRESAS

RECONHECIDAS NA ÁREA DE T.I.

Acervo: Frezarin Tecnologia

TECHNOLOGICAL INNOVATION HUB
Londrina is the centre of technological innovation, with 120 recognized companies in the ﬁeld of Information Technology, operating in 27 Brazilian states with 10% of the work exported
to 18 countries. The supported sectors are mostly furniture, construction, metal mechanics, clothing, retail, biotechnology, wholesale and distribution.The sector is governed by the APLTIC agreement whereby enterprises, institutions and individuals promote cooperation towards progress in Information Technology. It includes institutions such as Instituto Senai de
Tecnologia da Informação (IST), Centro de Tecnologia da Informação Renato Archer (CTI), as well as INTUEL (Incubadora Internacional de Empresas de Base Tecnológica da UEL) and
business accelerators PUC-PR and GO RPC (Sociedade Rural do Paraná) and UIT – Incubadora de Empresas da Universidade Tecnológica do Paraná, Londrina campus.
Institutions such as, AINTEC – Agência de Inovação Tecnológica da Uel and ADETEC (Agência de Desenvolvimento Tecnológico de Londrina e Região) also develop innovative products or
processes that stand out in the technology segment.
29 of the 100 certiﬁed companies in Paraná are based in Londrina.
Atos - A global information technology services enterprise with annual sales of 8.8 billion euros in 2012 and 77,000 employees in 47 countries. It oﬀers IT services in three areas:
Consulting & Technology Services, Systems and Services Integration, BPO (Business Process Outsourcing) and transactional services through its Worldline subsidiary.
Angelus - Angelus is a developer and manufacturer of Dental Products. It exports products used in dental clinics to 80 countries across 5 continents. The headquarters is 13,000 m² and is
located in Londrina Technology Park. The company is NBR ISO (13.485:20004) certiﬁed, obtained FDA approval and CE Mark and was accredited by UKAS and JPAL-QMS. The company
invested greatly in Research and Development, innovation being its main goal.
Indusbello - The company is involved in almost all dental areas and began developing healthcare products. Certiﬁed by ISO 9001, ISO 13485, CE and GMP.
TCS – Tata Consultancy Services: A world leader in IT consulting, business process outsourcing and service engineering; TCS operates in 42 countries and has over 354,000 employees.
The company's revenue was $15 billion in 2016 and it currently has the second highest market value.
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INFRAESTRUTURA
LOCAL E REGIONAL

PERFIL INSTITUCIONAL

PORTOS
Londrina está a 489 km do Porto de Paranaguá, maior porto exportador de produtos agrícolas do
Brasil e maior porto graneleiro da América Latina, que ocupa o quarto lugar no mundo. E também
está a 600 km do Porto de Santos (SP), principal porto brasileiro.
RODOVIAS
A malha rodoviária que atende Londrina compreende a BR-369, que corta o município de leste a
oeste e liga a cidade a Cambé, Ibiporã e outras cidades, a PR-445, que atravessa o município de norte
a sul, liga o município de Londrina a Primeiro de Maio e ao entrocamento com a BR 376, que leva a
Curitiba, e ainda às rodovias PR-538, PR-323, PR-545, PR-218.
AEROPORTO
O Aeroporto de Londrina está localizado a 3,4 km do centro da cidade e movimenta, diariamente,
uma média de 2.935 passageiros, sendo 1.057.492 de passageiros/ano. São 42 voos e 5.270 kg de
carga aérea. Possui um terminal de logística de cargas com área de recebimento, armazenagem e
liberação de 486,63m².
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O município destaca-se pela infraestrutura que oferece aos grupos empresariais e o apoio às empresas que já
exercem suas atividades;
- Uma das poucas cidades com Terminal de Carga Alfandegado, estrutura de desembaraço aduaneiro que
agiliza o despacho e recebimento de cargas internacionais;
- Estrutura de transporte com linha férrea, aérea e integrada às rodovias do estado no chamado anel de
integração;
- Excelência em comunicação e rede de ﬁbra ótica de alta tecnologia.

TERMINAL RODOVIÁRIO
Com projeto do arquiteto Oscar Niemeyer, que sofreu algumas modiﬁcações, o Terminal Rodoviário de Londrina
José Garcia Villar é considerado um dos mais funcionais e belos do Brasil. Em 2003 recebeu a premiação
máxima como melhor rodoviária.
Fonte: Prefeitura de Londrina
Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária – INFRAERO/Londrina. Organização dos dados: PML/SMPOT/DP/Gerência de Pesquisas e Informações.

LOCAL AND REGIONAL INFRASTRUCTURE
The city stands out for its infrastructure it oﬀers to business groups and the support it provides the currently operating businesses in the area
- One of the only few cities in the country with a Custom Cargo Terminal and a customs clearance structure that speeds up dispatch and receipt of international
cargo
- Its transport network connects the railway and air traﬃc to state motorways via the so called 'integration ring'
- Excellence in communication and high-tech ﬁbre optic network
Excellence in communication and high-tech ﬁbre optic network

Harbors - Londrina is 489 km from the port of Paranaguá, the largest exporting port of agricultural products in Brazil and the largest grain port in Latin America; it
ranks number 4 in the world. It is 600 km from the port of Santos (SP), which is the main port in Brazil. Motorways - The road network connecting to Londrina
includes the BR-369, which runs from East to West and connects the city to Cambé, Ibiporã and other cities. The PR-445, which crosses the city from North to South,
connects the city of Londrina to Primeiro de Maio and Curitiba cities. Other motorways are PR-538, PR-323, PR-545, PR-218. Airport - Londrina Airport is 3.4 km
from the city centre and handles an average 2,935 passengers a day and 1,057,492 per year on 73 regular ﬂights with 5,270 kg of freight. The city's airport handles
traﬃc of over 1 million passengers per year with 19 check-in desks and 385 parking spaces. It has a Logistics Freight Terminal with an area of 486.63m² for the
receipt, storage and clearance of goods. Coach Station - Although the original design of the architect Oscar Niemeyer has gone through some changes, the José
Garcia Villar. Coach Station is still considered one of the most functional and most beautiful in Brazil. In 2003 it was chosen the best bus terminal in Brazil. Source:

Prefeitura de Londrina (Londrina City Hall) Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária – INFRAERO/Londrina. Source: PML/SMPOT/DP/Gerência de Pesquisas e Informações.
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ENERGIA
A distribuição de energia elétrica no município é um serviço prestado pela Companhia Paranaense de Energia,
concessionária de economia mista com mais de 60 anos de história, que atua também nas áreas de geração e
transmissão de energia, além de telecomunicações. É a maior empresa do Paraná, com ações negociadas nas Bolsas de
Valores de São Paulo, Nova Iorque e Madri. A Copel atende 238 mil ligações de energia no município, que têm um
consumo médio mensal da ordem de 92 mil MWh (megawatt-hora).
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GÁS NATURAL
5 KM DE GASODUTO.

O Município possui uma Unidade de Regaseiﬁcação de Gás Natural – UAG, pertencente à Companhia Paranaense de
Gás – COMPAGAS, com capacidade de 52.000m³, próxima à PR-445. Para distribuição do gás às indústrias, a
COMPAGÁS implantou aproximadamente cinco quilômetros de gasoduto em 2013.
Electricity: Electricity is supplied by the semi-public Companhia Paranaense de Energia in Londrina. The company has been in operation for over 60 years
specializing in electric power generation and transmission as well as telecommunications. It is the largest company founded in Paraná with its stocks listed on the
Sao Paulo, New York and Madrid stock exchanges. Copel serves 238,000 consumer units in the municipality alone with an average monthly usage of 92,000 Mw/hr
Natural Gas | 5 km of pipeline: The city has a Natural Gas Regasiﬁcation Unit - UAG, that is part of COMPAGAS (Companhia Paranaense de Gás / Paraná Gas
Company) - with a capacity of 52,000m³. It is located by the PR-445 motorway. COMPAGÁS deployed approximately ﬁve kilometres of pipeline in 2013 for the
distribution of gas to industrial establishments.

PERFIL INSTITUCIONAL

INFRAESTRUTURA URBANA
Londrina tem uma excepcional infraestrutura urbana, que se tem desenvolvido ao longo dos anos e evoluído em
qualidade e equipamentos.
ENERGIA ELÉTRICA: Os excelentes índices de continuidade e disponibilidade do fornecimento de energia em
Londrina são garantidos por um sistema robusto, composto por onze subestações transformadoras automatizadas e
mil quilômetros de redes de média tensão, dos quais 40% contam com proteção de tecnologia compacta. A agilidade
na recomposição do sistema após eventos severos conta ainda com 105 chaves inteligentes, que identiﬁcam a
localização dos danos e restabelecem automaticamente o fornecimento para as áreas indiretamente atingidas. Tal
infraestrutura, somada à qualidade do atendimento prestado, tem sido reconhecida internacionalmente: em 2017, a
Copel recebeu - pela quinta vez, em sete anos - o prêmio de melhor distribuidora da América Latina, concedido pela
Comissão de Integração Energética Regional (CIER). *Média calculada sobre o histórico de janeiro a julho/2017.
ÁGUA E SANEAMENTO: O Sistema é composto pelo Sistema Cafezal (30% da população), pelo Sistema Tibagi (60%)
e poços artesianos (Aquífero Guarani e Serra Geral) 10%
ESGOTO: A população de Londrina é atendida com cinco estações de tratamento de esgoto.

185 milhões de litros de água por dia

100% de água potável

185 millions of liters of water a day

100% drinking water
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139.391 ligações residenciais
139,391 households are connected
to the network

124.559 ligações residenciais
124,559 households connected

10.671 famílias atendidas
com Tarifa Social
10,671 families enjoy discounted rates
as a social beneﬁt (Tarifa Social).

15 centros de reservação
15 water reserves

92,17% de tratamento de esgoto
92,17% sewage treatment

TELECOMUNICAÇÕES:

Londrina conta com telefonia ﬁxa e móvel de
mais de uma operadora, com fácil acesso a
internet banda larga, 3G, 4G, rede de ﬁbra
óptica, e com a única empresa municipal de
telecomunicação do Brasil, a Sercomtel, que
possui diversos pontos de WiFi divididos
entre praças e prédios públicos.

URBAN INFRASTRUTURE
Londrina has an outstanding urban infrastructure that has been improving over the years both in quality and equipment.
Electricity: The robust electric power system of 11 intelligent transformer substations and a 1,000 km medium voltage network (40% of which is ﬁtted with compact transmission lines)
ensures excellent electric power supply and continuity of service in Londrina.
The system is also equipped with 105 automated smart meters, which are able to detect severe damage, locate it and restore supply to the aﬀected areas.
The company's quality service has also been recognized by CIER (the Regional Energy Integration Commission in Latin America). Copel won the gold category award as the best energy
distributor in Latin America in 2017. This was the company's ﬁfth CIER award within seven years.
TELECOMMUNICATIONS
There are several landline and mobile phone operators providing easy access to broadband Internet, 3G, 4G and ﬁbre-optic networks in Londrina. Among them the only public
telecommunications enterprise in Brazil, Sercomtel, which has 49 WiFi spots across public squares and buildings.

PERFIL INSTITUCIONAL

TRANSPORTE PÚBLICO
O transporte público é providenciado por empresas de
ônibus locais e metropolitanas, oferecendo serviços nas
modalidades convencional e especial. A cidade possui
diversos terminais urbanos distribuídos ao longo das vias
e mais de 140 linhas de ônibus em operação, além de
contar com uma grande quantidade de táxis. O transporte
público da cidade está entre os melhores e mais baratos
do Brasil, com implantação do Passe Livre Estudantil, o
qual beneﬁcia 12 mil alunos (ensinos fundamental,
médio, pré-vestibular, superior e sistema “S”).
100% da frota adaptada para pessoas com deﬁciência;
100% dos carros Psiu (31) com ar-condicionado;
Decreto para que a troca dos veículos convencionais seja feita por modelos com ar-condicionado;
O Sistema transporta em média aproximadamente 3.823.000 pessoas por mês.
O Sistema de Bilhetagem Eletrônica permite que o usuário do Transporte Coletivo faça integração
de uma linha para outra com o tempo máximo de uma hora, pagando somente uma tarifa.
Existem no Sistema de Transporte cerca de 2.600 pontos de ônibus, dos quais somente
cerca de 130 ainda não possuem cobertura.
85% da frota (340 veículos) do transporte coletivo equipados com internet 4G gratuita.

O MUNICÍPIO POSSUI
9 TERMINAIS DE INTEGRAÇÃO:

Zona Sul: Terminal Irerê, Terminal Acapulco, Terminal Shopping Catuaí;
Área Central: Terminal Central, Estação de Embarque Terminal Rodoviário;
Zona Oeste: Terminal Zona Oeste;
Zona Norte: Terminal Milton Gavetti, Terminal Vivi Xavier e Terminal Ouro Verde.

Serviço de transporte coletivo

Número de veículos: 419 ônibus

Número de linhas: 138, sendo 7 Psiu

Public Transport

Number of vehicles: 419 buses

Number of lines: 138

Serviço de Táxi

Número de veículos: 382

Número de pontos: 76

Taxi Service

Number of vehicles: 382

Number of cab stands: 76

Serviço de transporte escolar

Número de veículos: 128

School Bus Service

Number of vehicles: 128

Serviço de mototáxi

Número de veículos: 189

Motorcycle Taxi Service

Number of vehicles: 189

Fonte: Companhia de Trânsito e
Urbanização de Londrina (CMTU) 2017
Source: Londrina Department for Transport (CMTU) 2017

Public Transport: Public transportation is provided by local and metropolitan bus companies oﬀering services through conventional and special arrangements. The city has several bus
stations distributed along the routes, more than 140 bus lines in operation, as well as a large number of taxis. The city's Public Transport is among the best and cheapest in Brazil. Free
Student Passes have been issued to 11,000 students (in primary, secondary and higher education).
• 100% of the ﬂeet is suitable for people with disabilities • 100% of the vehicles are Psiu (Quiet Buses) (31) and are air-conditioned • A Decree to change the conventional vehicles for
air-conditioned models • The integrated electronic ticketing system allows passengers to make a journey that involves transfers with a single ticket that is valid for the complete journey
for journeys up to 60min • There are 2,600 bus stops within the public transport system, only 30 of which are uncovered • 85% of the ﬂeet (340 vehicles) provide 4G Wi-Fi access on
board .
There are 9 Bus Interchange Terminals in the municipality: • In the South (Zona Sul): Terminal Irerê, Terminal Acapulco, Terminal Shopping Catuaí • In central (Área Central): Terminal
Central, Estação de Embarque Terminal Rodoviário • In the East (Zona Oeste): Terminal Zona Oeste • In the North (Zona Norte): Terminal Milton Gavetti, Terminal Vivi Xavier e Terminal
Ouro Verde.
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RODOVIÁRIA

DISTÂNCIAS DE LONDRINA
As principais rodovias que cortam Londrina são a BR-369, que corta o município de leste a oeste e liga a cidade a
Cambé, Ibiporã e outras cidades, e a PR-445, que atravessa o município de norte a sul, ligando Londrina a Primeiro de
Maio e ao entrocamento com a BR 376, que leva a Curitiba. Outras rodovias são PR-538, PR-323, PR-545, PR-218.

TEMPO DE VÔO
Flight time

Florianópolis
Belo Horizonte
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O Terminal Rodoviário de Londrina José Garcia Villar é uma das principais áreas de chegada em Londrina, recebendo
mais de 2 milhões de passageiros por ano. São 16.813,90 m2 de construção, com 55 plataformas de embarque e
desembarque e 21 empresas operadoras do transporte, que seguem para diversos estados brasileiros.

Aracaju

2.584 Km

Natal

3.354 Km

Belém

2.891 Km

Palmas

1.734 Km

Belo Horizonte

1.002 Km

Macapá

2.597 Km

Boa Vista

4.445 Km

Porto Alegre

1.040 Km

Brasília

1.083 Km

Porto Velho

2.759 Km

Recife

3.067 Km

Rio Branco

3.293 Km

Campo Grande
Cuiabá

MOVIMENTO DE ÔNIBUS

Curitiba

Coach Station Traﬃc

615 Km
1.303 Km

379 Km

Rio de Janeiro

953 Km

LINHAS

PARTIDAS

CHEGADAS

TOTAL

Intermunicipais
Intercity

23.575

23.686

47.261

Goiânia

Interestaduais
Interstate

13.840

12.934

26.774

João Pessoa

3.177 Km

São Paulo

Total

37.415

36.620

74.035

Manaus

3.660 Km

Teresina

2.860 Km

Em Trânsito

34.423

-

32.423

Maceió

2.860 Km

Vitória

1.406 Km

469

-

469

In transit

Turismo
Tourism

TOTAL GERAL

70.307

36.620

106.927

Fonte: Terminal Rodoviário de Londrina/Departamento Operacional
do Terminal de Passageiros. 2016
Source: Londrina Coach Station Traﬃc – Londrina Coach Station Traﬃc –2016
Coach Station: The José Garcia Villar Coach Station is one of the main access points to the city of Londrina receiving over 2 million passengers a year. The 16,813.90m2 terminal structure
supports 55 boarding platforms and 21 service operators transporting passengers to various Brazilian states.

Fortaleza

3.356 Km

Salvador

3.274 Km

884 Km

São Luiz

2.928 Km

Fonte: Departamento Nacional de Infraestrutura e transporte (DNIT)
Source: National Department of Infrastructure and Transport (DNIT)

538 Km

Brasília
Campo Grande
Cuiabá
Curitiba
Fortaleza
Foz do Iguaçu

47min

1h 12min
1h
41min
1h 26min
23min
3h 39min

37min

Porto Alegre

1h 04min

Recife

3h 27min

Rio de Janeiro

1h 10min

Salvador

2h 31min

São Paulo

40min

Assunção

59 min

Buenos Aires

2h 03min

Montevidéu

1h 58min

Santiago

3h 09min

Santa Cruz de La Sierra

1h 44min

DISTANCES FROM LONDRINA
Motorways: The main highways that cross Londrina are BR-369, which cuts the county from East to West and connects the city to Cambé, Ibiporã and other cities, and the PR-445, which
crosses from North to South, linking Londrina, Primeiro de Maio and Curitiba. Other highways are PR-538, PR-323, PR-545, PR-218.
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Altitude: 585m
Latitude: 23 º 18 ' 37 '' S
Longitude: 51 º 09 ' 46 '' W
GEOGRAPHICAL POSITION
Altitude 585m
Latitude 23 ° 18 '37' 'S
Longitude 51 ° 09 '46' 'W

DENSIDADE DEMOGRÁFICA
334,05hab/km²
Demographic density: 334.05 pop / km²

97,4% POPULAÇÃO
VIVE NA ZONA URBANA

Urban Population: 97,40%

Sertanópolis

Cambé

CITY LIMITS

POSIÇÃO GEOGRÁFICA

LIMITES DO MUNICÍPIO

O município foi instalado em 10 de dezembro de 1934; tem
oito distritos administrativos: Guaravera, Irerê, Lerrovile,
Maravilha, Paiquerê, São Luiz, Espírito Santo e Warta.

Ibiporã

Rolândia

Assaí
Arapongas

LONDRINA

Apucarana

Califórnia

Marilândia do Sul

São Jerônimo
da Serra

Tamarana

FONTE: IBGE (2011) | Source: IBGE (2011) | IPARDES | NOTA: Base Cartográﬁca ITCG (2010)
The Red land...
Londrina gained city status on 10th December, 1934 comprising 8 administrative districts: Guaravera, Irerê, Lerrovile, Maravilha, Paiquerê, São Luiz, Espirito Santo and Warta.

PERFIL INSTITUCIONAL

CARACTERÍSTICAS GERAIS DA CIDADE
ÁREA TOTAL DO MUNICÍPIO 1.650, 809 KM² (1% DA ÁREA TOTAL DO ESTADO).
O PONTO MAIS ALTO DO MUNICÍPIO: 820 – 844 m , PRÓXIMO A LERROVILLE.
O SOLO DA REGIÃO É PREDOMINANTEMENTE DE ORIGEM BASÁLTICA.
CLIMA
É classiﬁcado como subtropical úmido, com chuvas em todas as estações, podendo ocorrer secas no período de
inverno. A temperatura do mês mais quente é superior a 25,5° C e a do mês mais frio, inferior a 16,4° C. A temperatura
média anual ﬁca em torno dos 20°C.

JAN

FEV

MAR

ABR

MAI

JUN

JUL

AGO

SET

OUT

NOV

DEZ

ANO

TEMP. MAX. MÉDIA °C

31

29,2

29,2

28,3

24,1

24,5

22,5

27,8

28,4

29,4

27,9

28,6

27,6

TEMP. MÍN. MÉDIA °C

20,2

20,1

19,3

17,6

14,8

13,3

13,5

13,8

16,7

18,5

19,6

20,5

17,3

33,8

120,7

56,2 187,8

Highest °C

Lowest °C

PRECIPITAÇÃO MÉDIA (mm)
Average rainfall (mm)

417,8 308,4 131,9

79 292,9 108,5

87,3 152,1 164,7

Sistema de Monitoramento Agroclimático do Paraná 2016
Paraná Agro-Climatic Monitoring System 2016

RIOS
Os principais são Tibagi, Taquara e Apucarana, tendo ainda vários ribeirões: Apertados, Cafezal, Apucaraninha,
Jacutinga, Cambezinho, Bom Retiro e Quati.
VEGETAÇÃO
Poucas áreas remanescentes da vegetação natural (mata pluvial tropical e subtropical) que recobria a região. A Mata
dos Godoy (Reserva Florestal Estadual) e a Reserva Indígena do Apucaraninha são formações ﬂorestais que
demonstram a variedade de gêneros e espécies de vegetação que era encontrada na região. Solo de origem basáltica.
General Information: The total area of the city is of 1,650.809 km² (that is 1% of the total area of the State of Paraná). The city's highest point is at an altitude of 820m to 844m and is close
to Lerroville. The soil in the region is mainly basaltic.
Weather: It is classiﬁed as humid subtropical, with rainfall in all seasons and possible droughts along the winter. The temperature of the warmest month is above 25.5°C, the coldest
below 16.4°C. The annual average temperature is around 20°C.
Rivers: The main rivers are Tibagi, Taquara and Apucarana and there are several smaller streams: Apertados, Cafezal, Apucaraninha, Jacutinga, Cambezinho, Bom Retiro and Quati.
Vegetation: There are only a few areas covered by natural vegetation (tropical and subtropical rain forests) remaining in the region. The Mata dos Godoy (State Forest Reserve) and the
Indigenous Apucaraninha Reserve are forest formations that are home to a variety of genus and species of vegetation that could originally be found in the region. The soil is of Basaltic
origin.
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POPULAÇÃO

EVOLUÇÃO
DA POPULAÇÃO
POPULATION GROWTH

1991

366.676

1996

396.121

2000

433.369

2010

506.701

2016

553.393

Mulheres: 263.642
Women: 263,642

População Urbana: 493.520
Urban population: 493,520

População Rural: 13.181

359.990

Negro / Black

20.230

Amarela / Asian
Parda / Mixed-Mullato
Indígena / Native Indian
Sem declaração

Not stated

18.312
110.423

FONTE: IBGE
Censo Demográﬁco
2010

10 a 14 anos

15 a a19 anos

20 a 24 anos

6,34%

6,62%

7,8%

8,22%

8,9%

25 a 34 anos

35 a 44 anos

45 a 59 anos

60 a 64 anos

+ 64 anos

16,87%

14,47%

18%

4,1%

8,68%

Level of Education

PÓS | MESTR. | DOUTOR.

SUPERIOR

Postgraduate | Master's Degree | PhD

College

6,38%

23,8%

ENSINO MÉDIO

FUNDAMENTAL

High School

Elementary

15,75%

50,9%

POPULATION: The largest immigrant groups in Londrina are Italian, followed by Portuguese, Japanese, German and Spanish. Other minor immigrant groups are of Arabic descent, Israeli,
British, Chinese, Argentinian, Dutch, Polish, Ukrainian, Czech and Hungarian. The Italian Consulate of Londrina estimates that more than a third of northern Paraná's population is of
Italian descent, which is the largest ethnic group in the region. Londrina is regarded for its huge Japanese community: about 25,000 in the city (native- and foreign-born) which makes
Londrina the second biggest "Japanese" city in Brazil and one of the largest outside Japan.

3,17%

FROTA VEÍCULOS
LICENCIADOS

668

Rural population: 13,181

Vocational Training

Fontes: Entidades Mantenedoras / INEP - Resultados Finais do Censo Escolar 2011.
Sources: Sponsoring Institutions / INEP - Final results of the 2011 School Census.

SOURCE: IBGE
Demographic Census
2010
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TÉCNICO PROFISSIONAL.

CATÓLICA

62,23%

EVANGÉLICA

29,83%

ESPÍRITA

1,20%

OUTROS OU SEM RELIGIÃO

6,74%

FONTE: IBGE Censo | Source: IBGE 2010

FONTE: Detran PR
Source: Detran (PR)

Licenced Vehicles

Men: 243,059

Branca / White

5 a 9 anos

GRAU DE ESCOLARIDADE

CRENÇA
RELIGIOSA
Religion

Homens: 243.059

COR | RAÇA

Total population: 506,701 inhabitants (IBGE 2010)
553,393 inhabitants (IBGE 2016 estimate)

COLOR / POPULATION ETHNICITY

Total da População:
506.701 hab - IBGE 2010
553.393 hab - IBGE 2016

0 a 4 anos

INDICADORES DE
MOTORIZAÇÃO

Os principais grupos imigratórios de Londrina são italianos, seguidos por portugueses, japoneses, alemães e
espanhóis. Outros grupos imigratórios menores são árabes, judeus, britânicos, chineses, argentinos, holandeses,
poloneses, ucranianos, tchecos e húngaros. O Consulado Italiano de Londrina estima que mais de um terço da
população do Norte do Paraná seja de descendentes de italianos, o maior grupo étnico da região. A comunidade
japonesa de Londrina soma cerca de 25.000 indivíduos (entre nacionais e descendentes), a segunda maior do Brasil e
uma das maiores do mundo fora do Japão.

Population per age-group
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POPULAÇÃO
POR FAIXA
ETÁRIA

FONTE: IBGE Censo Demográﬁco | Source: IBGE Demographic Census

2010

267.793

2011

285.868

2012

305.647

2013

326.594

2014

357.795
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HISTÓRIA

1862 – 1908
Acontece a ocupação do Norte paranaense. Os primeiros a chegarem foram os mineiros que iniciaram as plantações
de café e instalaram suas famílias e empregados. Nas últimas décadas do século XIX predominaram os paulistas que
vieram procurar novas terras para plantar café. Esse processo de ocupação também inﬂuenciou o aparecimento de
outras cidades, como Cambará (1904), Bandeirantes (1921), Cornélio Procópio (1924) e Andirá, propiciado pela
chegada a Ourinhos, em 1908, da Estrada de Ferro Sorocabana.
1922
A cafeicultura estende-se pelo Norte Velho.
1924
É o início da colonização inglesa. O governo brasileiro convida a empresa inglesa "Paraná Plantations Ltda" para
cultivar algodão. O empreendimento com a cultura não avança, mas se torna um bem-sucedido projeto imobiliário. É
ampliada a divulgação, atraindo mais paulistas, mineiros e até imigrantes japoneses. A cidade é batizada de Londrina,
em homenagem aos ingleses que patrocinaram seu surgimento.
1929
Os primeiros a chegar foram os japoneses que se instalaram no Limoeiro, onde ﬁca hoje o aeroporto. Os alemães
chegaram na sequência. Os pioneiros eram também italianos, poloneses e húngaros, que se misturaram aos paulistas
e mineiros.

IMAGENS: ACERVO MUSEU HISTÓRICO DE LONDRINA
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COLONIZAÇÃO
Londrina teve sua colonização impulsionada pelos ingleses que vieram atraídos pela terra roxa. A Companhia de
Terras Norte do Paraná planejou núcleos econômicos que tiveram muito êxito. Eram pequenos lotes com frente para a
estrada de acesso e fundo para os ribeirões. O lucro do cultivo era investido na própria comunidade, o que contribuiu
para o progresso local.

IMAGENS: ACERVO MUSEU HISTÓRICO DE LONDRINA
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HISTORY
Colonization: Londrina's colonization was driven by the British who were drawn to the area's red (fertile) soil. The business centres designed by the company 'Companhia de Terras Norte
do Paraná' were very successful. They cultivated small lands along the rivers facing the main road and invested the proﬁts back into their own communities contributing to local
development.

1862 - 1908: The colonization of northern Paraná took place in this period. The ﬁrst settlers to arrive were from the state of Minas. They began cultivating coﬀee and settled with their
families and employees. The new arrivals in the last decades of the nineteenth century were mainly from São Paulo and came in search of new land that was suitable for coﬀee farming.
The settlement process together with the Sorocabana railroad reaching Ourinhos in 1908 aided the formation of other cities as well, such as, Cambara (1904), Bandeirantes (1921),
Cornélio Procópio (1924) and Andirá. 1922: The coﬀee plantations reach the Norte Velho area. 1924:The British colonization began in 1924. The Brazilian government invited the British
company "Paraná Plantations Ltd." to begin cotton farming. The original farming idea didn't thrive; yet it turned into a successful real estate project. This increased the appeal, attracting
more people from São Paulo, Minas Gerais and even Japanese immigrants. The city was named Londrina, in honour of the British who played a great role in its early years. 1929:The ﬁrst to
arrive were the Japanese who settled in Limoeiro, the area where the airport is today. They were soon followed by the Germans. There were also Italian, Polish and Hungarian pioneers,
who mixed with people from São Paulo and Minas Gerais.
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1930
Os japoneses adquiriram o primeiro lote de terras vendido pela Cia de Terras Norte do Paraná, na gleba do Ribeirão
Cambé.

NACIONALIDADES DOS
COMPRADORES DE LOTES

1932
Avança a ferrovia. A Cia de Terras contrata uma empresa inglesa para fazer o traçado e dar inicio à construção da
estrada de ferro até Cambará. Em maio chegava a linha férrea ao Tibagi, na estação de Jataizinho.

Brasileiros

1933
Hikoma Udihara, um agenciador de terras da Cia de Terras Norte do Paraná, funda a Associação de Japoneses (ACEL).
No salão da Associação funcionava a Escola de japonês, onde havia atividades culturais: dança, canto, teatro, jogral e
beisebol, preservando a cultura japonesa.
1934
Londrina foi distrito administrativo do Município de Jataí até o dia 3 de dezembro de 1934, quando, pelo Decreto nº
2.519, nessa mesma data, foi criado pelo Interventor Manoel Ribas o município de Londrina, Distrito Judiciário da
Comarca de Jataí. Em 10 de Dezembro de 1934 deu-se a instalação do Município e a posse do primeiro prefeito, Dr.
Joaquim Vicente de Castro, nomeado pelo decreto nº 2.548.
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The nationality breakdown of those who bought lands:

Brazilian

1.266

Alemães
German

479

Italianos

476

Japoneses

434

Espanhóis

216

Portugueses

156

Italian

Japanese

Spanish

Portuguese

Poloneses

98

Húngaros

75

Ucrânianos
Ukrainian

60

Tchecos
Czech

41

Russos
Russian

32

Austríacos
Austrian

20

Suíços

19

Lituanos
Lithuanian

15

Romenos

08

Iugoslavos

06

Ingleses

06

Polish

Hungarian

Swiss

Romanian

Yugoslavian

British

Outras Nações
Other nations

21
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1930:The Japanese acquired the ﬁrst lot of land sold by the company 'Cia de Terras Norte do Paraná', in the farmlands of Ribeirão Cambé.
1932:Railway construction. Cia de Terras hired an English company to draw up the plan and commence the construction of the railway to Cambara. In May, Jataizinho station opened and
with that the railway reached the Tibagi River. 1933: Hikoma Udihara, a property agent of Cia de Terras Norte do Paraná founded the Japanese Association (ACEL) in 1933 to preserve
Japanese culture. The building hosted cultural activities, such as dancing, singing, theatre, jester and baseball as well as the Japanese School. 1934: Londrina was the administrative
district of the city of Jataí until the 3rd December 1934, when, by Decree No. 2519, the city of Londrina Judicial District of Jataí County was founded by Manoel Ribas. On 10 December
1934 Londrina received city status and the ﬁrst mayor Dr. Joaquim Vicente de Castro was appointed City Mayor by Decree No. 2548.
IMAGENS: ACERVO MUSEU HISTÓRICO DE LONDRINA
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COMÉRCIO EXTERIOR
FOREIGN TRADE

IMPORTAÇÕES:
US$ 464.614.184,00

MAIN IMPORTS: US$ 464,614,184.00

PRINCIPAIS PRODUTOS
IMPORTADOS EM US$
US$ 147.984.015

Insecticides, Rodenticides, Fungicides, Herbicides, Inhibitors

Compostos Heterocíclicos
Heterocyclic Compounds

Partes reconhecíveis como exclusiva
Parts Recognized As Exclusive
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Extracts, essences and concentrates (coﬀee, tea or mate)

Café, mesmo torrado ou descafeinado,
cascas e películas de café US$ 82.744.232
Roasted coﬀee, decaﬀeinated coﬀee, coﬀee husks

Milho em Grãos: US$ 66.721.075
Corn

Fios de Seda: US$ 27.575.751
Silk Yarn

FONTE: Perﬁl do Município de Londrina 2012 - PML

Main Countries

PRINCIPAIS PAÍSES

MAIN PRODUCTS

PRINCIPAIS PRODUTOS

Extratos, essências e concentrados
(café, chá ou mate) : US$ 181.440.633

US$18.393.125

Polímeros de Etileno, em formas primárias

US$ 17.004.608

Fonte: Perﬁl do Município de Londrina 2016 – PML | Ministério do Desenvolvimento Indústria e Comércio Exterior
Source: Londrina City Proﬁle 2013 - PML | Ministry of Industry Development and Foreign Trade

China: US$ 345.682.873
China

Estados Unidos: US$ 59.111.946
United States

Itália: US$ 44.899.830
Italy

Rússia: US$ 37.051.429
Russian Federation

Japão: US$ 36.447.018
Japan

Israel: US$ 173.409.455
Israel

China: US$ 140.764.716
China

Estados Unidos: US$ 25.896.916
United States

Alemanha: US$ 23.606.787

Germany

Suiça: US$ 17.716.083

Ácidos Carboxílicos contendo
funções oxigenadas suplementares

Polymers Of Ethylene, In Primary Forms

EXPORTS: US$ 848,374,670

Soybean

US$ 32.698.576

Carboxylic Acids With Additional Oxygen Functions

EXPORTAÇÕES:
US$ 848.374.670,00
Soja: US$ 400.620.482

US$ 73.353.842

MAIN EXPORT DESTINATIONS

Inseticidas, Rodenticidas, Fungicidas,
Herbicidas, Inibidores

PRINCIPAIS PAÍSES

MAIN IMPORT PRODUCTS

Switzerland

57

LONDRINA TERRA DE RIQUEZAS

INCENTIVOS QUE O
MUNICÍPIO OFERECE

PERFIL INSTITUCIONAL

INCENTIVOS DA LEI N.º 5.669/93
O Município de Londrina, amparado na Lei Municipal n.º 5.669, de 28 de dezembro de 1993, que dispõe sobre a Política
de Desenvolvimento Industrial do Município, tendo como gestor o Instituto de Desenvolvimento de Londrina – CODEL,
oferece os seguintes incentivos para a atração de investimentos para a cidade:
- Doação de área para instalação de empresa;
- Isenção de IPTU por um período de até 10 (dez) anos;
- Infraestrutura de acesso à área;
- Pagamento parcial ou até total de aluguel de prédio ou barracão locado pela empresa para se instalar na cidade, por
um período de 12 (doze) meses, podendo ser renovado por mais 12 (doze), ou seja, 02 (dois) anos, como previsto no
artigo 41 e 41-B, da Lei.
LEI DE INOVAÇÃO/ DISTRITO DIGITAL

Com o objetivo de estimular o Ecossistema de Inovação de Londrina, a lei organiza e cria o Programa de
Incentivo à inovação (PROMIIN). Serão disponibilizados recursos da Prefeitura de Londrina para projetos
inovadores. O Promin incentiva e apoia ﬁnanceiramente os projetos de inovação tecnológica e cientíﬁca. A lei
amplia o Fundo de Apoio à Ciência e Tecnologia de Londrina (Facitel) e do Conselho Municipal de Ciência,
Tecnologia e Inovação (CMCTI), que delibera políticas públicas no município e sobre o Parque Tecnológico
Municipal Francisco Sciarra.
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PR COMPETITIVO – INCENTIVO DO GOVERNO DO ESTADO DO PARANÁ
O benefício pode variar de 10% a 90%, alcançando maior incentivo quem decidir investir em regiões do interior do
Paraná, dentre outros critérios estabelecidos;
-Prazo de dilação do ICMS: a dilação é ﬂexibilizada, variando de dois a oito anos e até oito anos para recolhimento.
-Outros benefícios do Programa: tratamento tributário diferenciado durante instalação da planta industrial,
suspensão do pagamento de ICMS na importação de matérias-primas, produtos intermediários e embalagens cujo
ingresso em território paranaense se dê por meio dos portos de Paranaguá e Antonina e em aeroportos paranaenses;
pagamento do ICMS da conta de energia elétrica e gás natural por 8 anos; isenção do ICMS da conta de água da planta
industrial da empresa. Há outros incentivos especíﬁcos voltados a empresas que promovem pesquisa e
desenvolvimento de novos produtos.
ISS TECNOLÓGICO
Instituído pela Lei nº. 10.994 de 15 de setembro de 2010. Institui benefícios ﬁscais para as empresas prestadoras de
serviços que realizarem investimentos para pesquisa e desenvolvimento tecnológico no Município de Londrina.
INCENTIVES OFFERED BY THE CITY:
COMPETITIVE PARANÁ PROGRAM- Paraná State Government Incentives:
•The beneﬁts can range from 10% to 90%.; those who decide to invest in the interior regions of Paraná receive greater beneﬁts, within the established criteria. •Delayed ICMS (VAT)
payment: the possibility to extend ICMS payment deadline by two to eight years. •Further tax incentives during the installation of a plant include exemption from paying ICMS on
imported raw materials, intermediate products and packaging that enter Paraná via the ports of Paranaguá and Antonina or any Paraná airport; ICMS exemption on electricity and gas bills
for 8 years; VAT exemption on the plant's water bills. There are other speciﬁc incentives targeting companies that promote new product research and development.
Technological ISS:
•Law no. 10.994, 15 September 2010 established tax beneﬁts for service providers that invest in research and technological development in the city of Londrina.

Incentives of Law No. 5.669 / 93:
•Local Legislation No. 5.669 of 28 December 1993 deals with the Industrial Development Policy in the city, led by CODEL (the Londrina Institute for Development) oﬀering the following
incentives to attract investments to the city: •The city provides land for the installation of new companies •Property tax exemption for a period of ten (10) years •The city provides access
infrastructure •Partial or even total rental payment of buildings and warehouses that are leased by the companies settling in the city, for a period of twelve (12) months, which may be
renewed for another twelve (12), that is two (2) years, as laid down in Article 41 and 41-B legislations.
INNOVATION ACT / DIGITAL DEPARTMENT
The city's local government created PROMIN the Innovation Incentive Program to stimulate innovation in Londrina through the Innovation Act. Promin encourages and ﬁnancially
supports innovative projects in science and technology. The projects are funded through Facitel, Fundo de Apoio à Ciência e Tecnologia de Londrina (Londrina Science and Technology
Fund). CMCTI, Conselho Municipal de Ciência, Tecnologia e Inovação (Municipal Science, Technology and Innovation Commitee) is in charge of Parque Tecnológico Municipal Francisco
Sciarra (technological park) and setting local policies within the sector.
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Londrina tem se destacado no setor imobiliário nacional devido à sua grande verticalização, sendo a 6ª cidade
brasileira em número de edifícios acima de 12 pavimentos e a 12ª cidade no mundo em número de prédios.
Destaca-se também na horizontalização, com quase uma centena de condomínios fechados em diversos padrões. A
indústria da construção civil é diferencial para o Brasil.

20 MELHORES CIDADES PARA INVESTIR EM IMÓVEIS
Londrina está entre as 20 melhores cidades para investir em imóveis; a cidade ﬁcou na 18ª posição nacional e como a
mais bem colocada do Paraná. O ranking apresentado pela consultoria Prospecta Inteligência Imobiliária pela revista
Exame levou em conta apenas municípios com menos de um milhão de habitantes, ou seja, 5.553 cidades. Foram
analisadas características como renda per capita elevada, população com alto nível de instrução, vínculo
empregatício e déﬁcit imobiliário. Londrina ﬁcou na 18ª posição, com indicador "ótimo" para os três quesitos de
potencial para investir em imóveis (alto, médio e baixo padrão) e déﬁcit habitacional de 37%.
Londrina stands out in the national real estate industry due to its rapid vertical expansion. It is the 6th Brazilian city with the highest number of buildings with over 12 ﬂoors and the 12th
city in the world based on the number of high-rises. It also stands out for its horizontal expansion, with nearly a hundred closed compounds at various standards. The construction
industry is distinctive in Brazil.
Among the 20 best cities to invest in real estate.
Londrina is among the 20 best cities in Brasil to invest in real estate; the city is the 18th on the overall ranking and ﬁrst within Paraná. The ranking produced by the consultancy Prospecta
Inteligência Imobiliária and published by Exame magazine only took into account cities with less than one million inhabitants, that is 5,553 cities. Characteristics such as, income per
capita, level of education, employment and housing shortages were analysed.
Londrina was ranked 18th and was categorized "great" for investing in all categories of real estate based on the 3 criteria. The city's housing shortage is 37%.
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MERCADO DE
TRABALHO FORMAL
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Admissions: 71,112 | Job cuts: 74,918

THE HIGHEST EMPLOYMENT

2016
ADMISSÕES: 71.112
DEMISSÕES: 74.918

VOLUME EMPREGOS

A cidade absorve grande oferta de trabalho. Os setores responsáveis pelo maior número de empregos atualmente
têm sido os de serviços, comércio e indústria.

Source: Ministry of Labour / General Registry of the Employed and Unemployed
Thecityoffersalargenumberofjobs.Thesectorsresponsibleforthegreatestnumberofjobsarecurrentlyservices,manufacturingandtrade.

Serviços: 79.969
Services: 79,969

Comércio: 41.345
Trade: 41,345

Indústria: 23.143
Manulfacturing: 23,143
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A malha viária de Londrina é de 2.200 Km, interligando o centro aos bairros. Dessa extensão 99% estão
pavimentados. A cidade conta ainda com 7 corredores exclusivos para ônibus no total de 18 Km e 33,75 Km de
ciclovias.
SUPERBUS
O sistema de transporte urbano SuperBus está ancorado no modelo BHLS (Bus with High Level of Service) que busca o
aumento de eﬁciência operacional por meio da troncalização e racionalização do sistema de ônibus convencional,
além das melhorias de qualidade, tais como rapidez, conforto, regularidade e imagem.
A proposta do SuperBus, engloba as atuais vias dotadas de faixa exclusiva para ônibus em uma rede mais abrangente
com características de BHLS, totalizando 69,50 Km de extensão de vias (125,61 Km de extensão de corredor por
sentido) dividida em duas fases de execução, sendo:
- Fase 1: 45,82 Km de corredor por sentido, 82 paradas modernas para embarque e desembarque, 14,86 Km de ciclovias, 1
viaduto e reforma e ampliação dos 4 terminais de integração existentes.
- Fase 2: 79,79 Km de corredor por sentido, 143 paradas modernas para embarque e desembarque, 24,64 Km de ciclovias,
2 viadutos e a construção de 1 terminal de integração na zona sul.
Road network
Londrina's road network is 2,200 km, linking its town centre to its neighbourhoods. 99% of its length is paved. The city also has 7 exclusive bus lanes adding up to 18 km, as well as 33.75
km of bicycle routes.
SuperBus
The urban transport system Superbus is based on BHLS (Buses with High Level of Service) systems. It intends to increase operational eﬃciency through the streamlining of the
conventional bus system, in addition to quality improvements, such as speed, comfort, regularity and image.
The Superbus proposal will include the existing bus lanes within the broader BHLS network as well as 69.50 km of route extension divided into two phases of execution, as follows:
Phase 1: 45.82 km of lanes in each direction, 82 state of the art stops for boarding, 14.86 km of cycling routes, one ﬂyover and the renovation and expansion of four existing terminals.
Phase 2: 79.79 km of lanes in each direction, 143 state of the art stops for boarding, 24.64 km of cycling routes, two ﬂyovers and the construction of one terminal in the South.
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SUPER BUS
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LOGÍSTICA

FERROVIA
A empresa ALL conta com um ramal ferroviário que interliga Londrina a uma malha de 12,9 mil quilômetros de
extensão, abrangendo os estados do Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, São Paulo, Mato Grosso e Mato Grosso
do Sul. As cargas transportadas são commodities agrícolas e produtos industriais.
PORTOS
Dentro do estado do Paraná, Londrina é atendida pelo Porto de Paranaguá, que ﬁca a 486 quilômetros. Maior porto
exportador de produtos agrícolas do Brasil, é também o quarto maior porto do mundo e o maior porto graneleiro da
América Latina. Já a 600 quilômetros está o Porto de Santos. Ele concentra mais de 50% do produto interno bruto (PIB)
do país e responde por mais de um quarto da movimentação da balança comercial brasileira.
AEROPORTOS – TERMINAL DE CARGAS
O Terminal de Logística de Carga de Londrina (TECA) foi instalado há cinco anos ao lado do aeroporto e tem estrutura
para importação e exportação. Em uma área de 2.000 m², tem estrutura para receber cargas de várias naturezas, como
produtos perecíveis e laboratório, graças à existência de câmaras frias.
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O empreendedor que pretende operar seus negócios em Londrina vai contar com uma logística completa, com acesso
a rodovias, ferrovias, portos e aeroportos.

RODOVIAS

HIGHWAYS

As principais rodovias que cortam Londrina são:
The main highways that cross Londrina are:

BR-369: LONDRINA - SÃO PAULO
The BR-369 - connects Londrina to São Paulo.

PR-445: LONDRINA - NORTE E SUL DO PARANÁ
The PR-445 - connects Londrina to the north and south of Paraná.

PR-437: ACESSO INTERESTADUAL AO
ESTADO DE SÃO PAULO, POR IEPÊ
The PR-437 - provides interstate access to the state of São Paulo,
via the city of Iepê, São Paulo.
Acervo: Seara Agronegócios

LOGISTICS
The entrepreneur who decides to run his/her business in Londrina is going to beneﬁt from a complete logistics system with access to highways, railways, ports and airports.
HIGHWAYS - The main highways that cross Londrina are: The BR-369 - connects Londrina to São Paulo. The PR-445 - connects Londrina to the north and south of Paraná.
The PR-437 - provides interstate access to the state of São Paulo, via the city of Iepê, São Paulo.

RAILWAY - The rail operator América Latina Logística (ALL) connects Londrina to a 12,900 km of rail network, which covers the state of Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, São Paulo,
Mato Grosso and Mato Grosso do Sul transporting agricultural commodities and industrial products.
PORTS - Paraná's port, Paranagua is 486 km from Londrina. It is the largest export port for agricultural products in Brazil; it is also the world's 4th largest port and the biggest bulk port in
Latin America. 600 km from Londrina is the Port of Santos which accounts for over 50% of GDP and over a quarter of the country's trade balance.
AIRPORTS - CARGO TERMINAL The Londrina Cargo Terminal (TECA) for imports and exports was installed ﬁve years ago next to the airport. The 2,000 m² structure and chilled storage
rooms allow the handling of a wide range of products even perishable goods and laboratory items.

LONDRINA TERRA DE RIQUEZAS
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LOGÍSTICO
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ATT
Empresa ATT Armazenagem, que atua como prestadora de serviços logísticos intermodais (rodoferroviário) em
Londrina, detentora de boa parte da movimentação agrícola de grandes traders exportadoras pelos corredores de
exportação de Paranaguá - PR e São Francisco do Sul - SC. Empresa ATT Armazenagem, que atua como prestadora de
serviços logísticos intermodais (rodoferroviário) em Londrina, detentora de boa parte da movimentação agrícola de
grandes traders exportadoras pelos corredores de exportação de Paranaguá - PR e São Francisco do Sul - SC.
BELAGRICOLA
A empresa dispõe de infraestrutura na logística de armazenagem, transporte e comércio de modernos insumos
agrícolas. Conta com 22 modernas unidades de recebimento de grãos, disponibilizando infraestrutura com
capacidade para recepção, padronização, segregação e armazenagem de soja, milho e trigo. A base dessa estrutura é
formada por proﬁssionais especializados, focados no atendimento e comercialização de grãos.
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LOG
Em um terreno de 150.000 m2, com Área Bruta Locável (ABL) de 60.500m2. São quatro galpões destinados à
estocagem de mercadorias e logística, com acesso para carga e descarga; o piso industrial tem capacidade de até
8t/m2. Atenderá às cidades do Norte do Paraná e de do Sul e Sudeste de São Paulo.
COMPAGER
Operam em armazéns com capacidade para 45 mil toneladas destinados a produtos agrícolas e 10 mil metros
quadrados de armazém destinados a armazenagem de produtos industrializados; equipados com rampa para carga e
descarga em qualquer condição de tempo, moegas, área para desova de container, amplo parque de manobras e
estacionamento, balança rodoferroviária, empilhadeiras, plataforma hidráulica para manuseio de cargas, esteiras,
paleteiras. Os armazéns são dotados de desvio ferroviário.

LOGISTICS CENTER
LOG - Its 4 warehouses were built on a 150,000m2 land with 60,500 m2 GLA (Gross Lettable Area). The warehouses support the storage and distribution of goods with loading docks and
industrial ﬂoors that can handle up to 8t of cargo per m2 covering the north of Paraná state and the south and southeast of São Paulo State.
COMPAGER - Its warehouses can store up to 45,000 tons for agricultural products and a further 10,000 m2 space is allocated for the storage of manufactured goods. The warehouses are
equipped with loading docks for all weather conditions, hoppers, container unload area, a large area for material handling, truck and rail scales, forklifts, hydraulic platforms, conveyors
and pallet jacks. The warehouses are also equipped with railway siding.

ATT - The storage Company, ATT, is a provider of intermodal logistics services (road and rail) in Londrina. It handles a huge amount of agricultural product transport from large export
traders via the export routes of Paranaguá - PR and São Francisco do Sul - SC.
Belagrícola - The company stores, transports and trades raw materials of modern agriculture. The company has 22 modern units for grain reception with an infrastructure capable of
receiving,
standardizing,
FOTO: ACERVO
SEARAsegregating and storing soybeans, corn and wheat. A specialized team of professionals work on the service and commercialization of grains in order to meet the
needs of each and every customer.
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PARQUE MUNICIPAL ARTHUR THOMAS
O Parque Municipal Arthur Thomas é uma Unidade de Conservação e está localizado na área urbana do Município de
Londrina, PR a apenas 6Km do centro. Com uma área total de 85,47ha, encontra-se inserido nos domínios da ﬂoresta
estacional semidecidual, com 66 hectares de cobertura ﬂorestal nativa em diferentes estágios de sucessão.
O Parque recebeu o nome de Arthur Thomas em homenagem ao desbravador e fundador de Londrina, o escocês Arthur
Hugh Muller Thomas. O Parque conta com vários atrativos, como trilhas no interior da mata nativa, uma cachoeira de
20 metros de altura com um mirante para a sua observação, mirante para vista panorâmica, a represa do Ribeirão
Cambezinho e instalações da primeira Usina Hidrelétrica do Município.
PARQUE ECOLÓGICO DR. DAISAKU IKEDA
A 12 km do centro da cidade de Londrina, mantém ainda resquícios da Usina Três Bocas que também abasteceu a
cidade e foi desativada em 1983. O nome homenageia Dr. Daisaku Ikeda, líder budista, ﬁlósofo, poeta e educador,
presidente da ONG Soka Gakkai Internacional, ﬁliada à ONU. Sua área total abrange 120,96ha. O parque conta ainda
com trilha pela mata, quiosque, parque infantil, lago e um mirante panorâmico.
PARQUE ESTADUAL MATA DOS GODOY
A Mata dos Godoy está localizada na Fazenda Santa Helena – Distrito de Espírito Santo. Possui 675,70ha de ﬂoresta
subtropical, estando inserida no bioma Mata Atlântica. Uma das principais áreas de preservação ambiental do Estado
e uma das mais ricas reservas genéticas do Sul do País, possui 200 espécies de árvores, além de 180 espécies de aves
silvestres, entre outros importantes representantes de nossa fauna. O Parque é uma das últimas reservas naturais de
mata nativa do Norte do Paraná, sendo assim uma Unidade de Conservação Integral. Dez por cento da área são abertos
ao público para visitação, com portais, trilhas interpretativas, opções de lazer contemplativo e programas de
educação ambiental. Os outros 90% são destinados à pesquisa ambiental.
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Londrina busca a garantia da inclusão social e da preservação das áreas verdes, atuando nas áreas em que as ações
humanas impactam no meio ambiente.
Alguns projetos estão em andamento na cidade.
UNIDADES DE CONSERVAÇÃO
O município tem espaços legalmente instituídos para preservar e conservar os recursos naturais, constituindo-se de
reservas biológicas, parques e estações ecológicas para minimizar a degradação dos ecossistemas. Mantêm a
diversidade biológica, a paisagem natural e a sobrevivência das espécies ameaçadas de extinção, preservam e
restauram a diversidade de ecossistemas naturais, além de promoverem o desenvolvimento sustentável por meio do
desenvolvimento regional e do incentivo à pesquisa cientíﬁca, favorecendo condições para a educação e o turismo
ecológico.
SUSTAINABILITY
Londrina seeks to ensure social inclusion and the preservation of green spaces in areas where human actions impact the environment. There are some projects in progress in the city.
CONSERVATION AREAS - There are areas in the city, such as biological reserves, parks and ecological stations that have been legally instated in order to preserve and conserve natural
resources and minimize the degradation of ecosystems. The aim is to maintain the natural landscape, the biological diversity, ensure the survival of endangered species, preserve and
restore the diversity of natural ecosystems and promote sustainable development through regional development and the promotion of scientiﬁc research as well as by creating the right
conditions for education and eco-tourism.

Arthur Thomas Municipal Park - Arthur Thomas Municipal Park is an urban park and conservation area and is located right in the heart of the city only 6km from the centre. The park is
85.47 hectares of seasonal semi-deciduous forest with 66 hectares of native forest in diﬀerent stages of succession. The park was named after Arthur Thomas in honour of the founder of
the city, the Scottish explorer, Arthur Hugh Thomas Muller. The park oﬀers several attractions such as, the trails through the native forest, a 20m high waterfall with a lookout, an
observation deck for panoramic views, the dam on Cambezinho river and the facilities of the ﬁrst hydroelectric plant in the city.
Dr. Daisaku Ikeda Ecological Park - 12 km from the city of Londrina, still remain the remnants of the Tres Bocas Power Plant, which used to supply the city and was deactivated in 1983. The
name honours Dr. Daisaku Ikeda, Buddhist leader, philosopher, poet, educator and the president of the NGO and aﬃliate of the United Nations, Soka Gakkai International. Its total area
covers 120.96 hectares. The park also has a trail through the woods, a kiosk, playground, lake and a scenic viewpoint.
Parque Estadual Mata dos Godoy - State Forest - Mata dos Godoy is 675.70 hectares of subtropical forest embedded in the Atlantic Forest and is situated at Fazenda Santa Helena – in
Espirito Santo District. It is one of the most signiﬁcant environmental preservation areas of the state and one of the richest genetic reserves of the south; there are over 200 species of
trees, 180 species of wild birds and other signiﬁcant representatives of our wildlife in the park. The park is one of the last natural reserves of native forest in the north of Paraná and is
classiﬁed as a Comprehensive Conservation Unit. Ten percent of the area has been open to the public for tours with interpretive trails, leisure options and environmental education
programs. The other 90% is used for environmental research.
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OUTRAS ÁREAS DE INTERESSE AMBIENTAL

PROGRAMAS AMBIENTAIS

FAZENDA REFÚGIO
Com área de 3.719.735,74m2, localiza-se na Região Sul de Londrina e possui remanescentes de vegetação nativa,
bem como espécies signiﬁcativas da fauna. Atualmente, abriga o Viveiro Municipal, com a produção de mudas
herbáceas e arbóreas, destinadas ao plantio na arborização urbana e para formação de mata ciliar e reserva legal em
propriedades rurais.

PROGRAMA BANDEIRA VERDE
Ações do Programa Bandeira Verde em parceria com a CMTU e outras secretarias:
- Mutirões de limpeza em diversos locais;
- Revitalização de áreas verdes (incluindo o Bosque);
- O descarte consciente de produtos, com postos itinerantes de entrega de eletroeletrônicos, dentre outros
materiais;
- O incentivo ao uso do Ponto de Entrega Voluntária (PEV) para pequenos geradores e a implantação de novos
PEVs.

FAZENDA FIGUEIRA - MATA DO BARÃO
A Fazenda Figueira (Mata do Barão), de propriedade da FEALQ (Fundação de Estudos Agrários Luiz de Queiroz), contém
grandes remanescentes de fragmentos ﬂorestais nativos, protegidos na forma de Reserva Particular do Patrimônio
Natural (RPPN). Está localizada no distrito de Paiquerê, em Londrina. A propriedade é considerada de alta importância
regional no aspecto ecológico, pois protege 1.165,85 hectares de ﬂorestas nativas que abrigam uma enorme
diversidade de espécies vegetais e também da fauna, promovendo também a restauração de áreas historicamente
degradadas.
BOSQUE MUNICIPAL MARECHAL CÂNDIDO RONDON
Ocupando duas quadras com algumas espécies remanescentes da cobertura vegetal primitiva. Foi doado pela
Companhia De Terras Melhoramentos Norte Do Paraná. Hoje conta com uma área de 20.000 m², onde se encontram
um parquinho infantil, banheiros e bancos para descanso. Recentemente passou por reforma, e recebeu uma
minipista para caminhadas e aparelhos para exercícios físicos.
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JARDIM BOTÂNICO DE LONDRINA
O Jardim Botânico de Londrina é uma das mais importantes unidades de pesquisa e conservação de espécies nativas e
exóticas do Paraná. Um espaço voltado à proteção e cultivo de espécies silvestres raras, ameaçadas de extinção, ou
econômica e ecologicamente importantes para a restauração e a reabilitação de ecossistemas. Com mais de 1 milhão
de metros quadrados de mata nativa, nascentes e rios, o Jardim Botânico de Londrina foi criado em março de 2006,
pela Secretaria de Estado do Meio Ambiente e Recursos Hídricos.

Ribeirão Jacutinga

08

05

Ribeirão Lindóia

09

Ribeirão Cambé

26

Ribeirão Quati

02

Ribeirão Cafezal

20

Água das Pedras

07

AFLUENTES
branches

PRINCIPAIS
BACIA HIDROGRÁFICA

Ribeirão Limoeiro

Densidade demográﬁca 311,30 hab/km2

Fazenda Refúgio: Fazenda Refúgio is situated on an area of 3,719,735.74 m2 in the southern region of Londrina and has remnants of native vegetation as well as signiﬁcant fauna species.
It currently houses Viveiro Municipal plant nursery of both herbaceous and woody plants, intended for urban forestry and to form rural riparian forests and nature reserves.
Fazenda Figueira - Mata do Barão: The Fazenda Figueira (Mata do Barão), owned by FEALQ (Luiz de Queiroz Agrarian Studies Foundation), contains large remnants of native forest
fragments protected in the form of a Private Natural Heritage Reserve (RPPN). It is located in the Paiquerê district of Londrina. The property is considered of high regional importance
from an ecological aspect as it protects 1165.85 hectares of native forest that is home to a great diversity of plant species as well as fauna, also promoting the restoration of historically
degraded areas. Bosque Municipal Marechal Cândido Rondon: The park was established on an area of 20.000 m² covering 2 city blocks. Companhia De Terras Melhoramentos Norte Do
Paraná initially donated the land, where a playground, toilets and benches have been installed since. The park has recently been renovated and now has walking trails and outdoor
exercise equipment as well. Jardim Botânico de Londrina (Botanical Garden): Jardim Botânico de Londrina is one of the most important research and conservation units of the native and
exotic species of Paraná. An area dedicated to the protection and cultivation of rare, endangered, or economically and ecologically important wild species and to the restoration and
rehabilitation of ecosystems. Jardim Botânico de Londrina was established in March 2006 by the State Department of Environment and Water Resources on an area of 1 million square
meters of native forest with springs and rivers.
ENVIRONMENTAL PROGRAMS - The Green Flag Program - Activities of the Green Flag Program in partnership with CMTU (local council for infrastructure and transport) and other
departments: • Collaborative cleaning at various locations • Revitalization of green areas (including the Bosque) • The conscious disposal of products with mobile disposal stations for
electronics, among other materials • Increase the number of and encourage the use of “Voluntary Delivery Points” (PEV).

O PEV - Ponto de Entrega Voluntária - é uma área pública delimitada e controlada pela CMTU, com o objetivo de
receber a quantidade de até 1m³ de resíduos sólidos por usuário (equivalente a aproximadamente 08 carriolas de
pedreiro). Podem ser dispensados no PEV: entulho/resíduos de construção civil, madeiras e podas/gramas e resíduos
verdes. O público alvo é a população do município de Londrina, carroceiros, jardineiros e pequenos geradores. Acima
de 1m³ é considerado grande gerador, sendo obrigatoriamente responsável pela destinação correta dos resíduos.

Londrina tem 2 PEVs:

- PEV Zona Leste – Rua Capitão João Busse – Jd.Califórnia/Nova Conquista
- PEV Zona Norte – Rua Helmuth Fischer com Rua Annibal Balaroti – Jd. Vista Bela
Horário de funcionamento: de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h, e Sábado, das 8h às 12h.
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LONDRINA VERDE
Na zona rural de Londrina há mais de 600 rios e córregos – muitos deles em pequenas e médias propriedades rurais
com até 48 hectares. São essas as principais responsáveis por abastecer a região de Londrina com verduras, frutas e
hortaliças. No programa Londrina Verde, 200 agricultores estão cadastrados para receber o suporte e recuperar áreas
de preservação permanentes, nascentes, margens de rios e córregos. O Programa Municipal de Recuperação de Matas
Ciliares e Reservas Legais é uma parceria da ONG Meio Ambiente Equilibrado (MAE) com o Ministério Público do
Paraná e diversas entidades rurais e ambientais de Londrina e tem ﬁnanciamento do Banco Alemão KfW.

PEVs - Voluntary Delivery Points - are public spaces assigned and controlled by the CMTU (local council for infrastructure and transport) in order to facilitate the collection of up to 1m³ of
solid bulk waste per user (equivalent to approximately 8 wheelbarrows). PEVs accept: construction waste, debris, wood, pruning, gravel and green waste. The project is aimed at locals,
those who dispose of limited amount of waste, like gardeners. Those who produce above 1m³ of waste must dispose of it according to regulations. There are 2 PEVs in Londrina: • PEV
Zona Leste (West) – Rua Capitão João Busse – Jd.Califórnia/Nova Conquista • PEV Zona Norte (North) – Rua Helmuth Fischer com Rua Annibal Balaroti – Jd. Vista Bela • Opening hours:
Monday to Friday from 8:00 to 17:00 and Saturday from 8:00 to 12:00
Green Londrina: On the outskirts of Londrina there are more than 600 rivers and streams - many of them on small and medium-sized farms of up to 48 hectares. These farms are the main
suppliers of fruit, vegetables and herbs to Londrina region. 200 farmers are registered in the Green Londrina Program receiving support in order to restore areas of permanent
preservation, springs, river banks and streams. The Municipal Ciliary Forest and Nature Reserve Restoration Program is a partnership between the Balanced Environment (MAE) NGO and
the Public Ministry of Paraná as well as several rural and environmental organizations in Londrina. It is funded by the German Bank KfW.
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AGRONEGÓCIO

ESTABELECIMENTOS AGROPECUÁRIOS E ÁREAS
SEGUNDO AS ATIVIDADES ECONÔMICAS
AGRICULTURAL ESTABLISHMENTS AND AREAS BASED ON ECONOMIC ACTIVITIES - 2006

Lavoura Temporária / Seasonal crops

1.370

105.162 ha

Horticultura e Floricultura / Horticulture and ﬂoriculture

469

4.804 ha

Lavoura Permanente / Permanent crops

555

16.964 ha

Pecuária e Criação de Outros Animais

724

31.997 ha

Produção Florestal de Florestas Plantadas

06

350 ha

Produção Florestal de Florestas Nativas
Forest production of native forests

12

227 ha

Pesca / Fishing

01

-

Aquicultura / Aquaculture

08

153 ha

3.145

159.657 ha

Livestock and keeping of other animals
Forest production of planted forests

Total
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Acervo: Integrada Cooperativa

FONTE: IBGE - Censo Agropecuário
NOTA: A soma das parcelas da área não corresponde ao total porque os dados das Unidades Territoriais com menos de três informantes
estão desidentiﬁcados com o caracter "x". Dados revisados e alterados após divulgação da 2ª Apuração do Censo Agropecuário 2006, em
outubro de 2012.

Acervo: Integrada Cooperativa
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A expansão econômica da cidade foi capitaneada pelo sucesso das plantações de café, na década de 50, o que levou a
cidade a ser considerada a “Capital Mundial do Café”.
O agronegócio sempre foi vocação da cidade. O café deu lugar a soja, trigo e milho, mas a terra roxa e fértil não deixou
de produzir e tem nos produtos agrícolas a sua principal exportação. Em tecnologia do campo, Londrina também é
precursora, sede de importantes cooperativas e centros de pesquisa, pioneira na seleção genética animal e a primeira
região na aplicação do plantio direto. A área rural representa 90% da área territorial do Município.

Produtores: 3.154

Bovinos: 50.031

Equinos: 2.869

Nº of Producers: 3,154 (Emater/2006)

Nº of cattle: 50,031

Nº of horses: 2,869

Estabelecimentos: 3.145

Aves: 2.088.332

Bubalinos: 66

Number of Agricultural establishments:: 3,145 (Ipardes/2014)

Nº of birds: 2,088,332

Nº of buﬀalo: 66

Área de Lavoura: 159.657 ha

Suínos: 13.350

Farming areas: 159,657 hectares

Área de Pastagem Naturais: 45.033 ha
Natural grassland areas: 45,033 hectares

Caprinos: 391

Nº of swine: 13,350

Nº of goats: 391

Ovinos: 7.280

Total de Animais: 2.162.319

Nº of sheep: 7,280

Total number of animals: 2,169,319

AGRIBUSINESS
The economic expansion of the city was led by the success of the coﬀee plantations in the 50s, when the city became known as the "World's Coﬀee Capital".
Agribusiness has always been the city's vocation. Coﬀee has given way to soybeans, wheat and corn and the red, fertile soil continues to produce the region's main export, its agricultural
products. Londrina is also a leader in the ﬁeld of technology, home to major cooperatives and research centres. Londrina also stands out for genetic selection of animals, and it is the ﬁrst
region to implement direct seeding. 90% of the area of the municipality is rural.

SOURCE: IBGE - Agricultural Census
NOTE: the area sum does not correspond to the total ﬁgure because the information on Territorial Units with less than 3 informants is considered unidentiﬁed and marked with the
symbol "x". Data revised and altered following the publication of the 2nd Agricultural Census 2006 in October 2012.
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PESQUISA
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471 HECTARES DE ÁREA EXPERIMENTAL
38 CASAS DE VEGETAÇÃO
31 LABORATÓRIOS
ESPAÇO PARA EDUCAÇÃO AMBIENTAL
310 EMPREGADOS
80% DOS PESQUISADORES TÊM DOUTORADO

471 HECTARES OF TEST PLOTS
38 GREENHOUSES ,
31 LABORATORIES
ENVIRONMENTAL EDUCATION AREA
70 RESEARCHERS (80% HAVE PH.D)

77

Londrina é sede de dois importantes centros de pesquisa e desenvolvimento do agronegócio brasileiro. O
agronegócio representa quase 23% do produto interno bruto, mais de 40% das exportações totais do país e 38% dos
empregos gerados. No Paraná, 30% do PIB (produto interno bruto) e 60% das exportações têm vínculo com a
agropecuária.
EMBRAPA SOJA
Em 1975 a Embrapa escolheu Londrina para a sede de sua unidade dedicada às culturas da soja e do girassol para o
Brasil e do trigo para o Paraná. O motivo foi a localização estratégica para o desenvolvimento de cultivares tanto para
o Sul do Brasil como para o Centro-Oeste e outras regiões do país. Aqui foram desenvolvidas variedades de soja
adaptadas às condições tropicais com baixas latitudes, possibilitando o cultivo em todo o território brasileiro. A sede
da Embrapa Soja possui 471 hectares de área experimental. A Embrapa Soja atua em profunda integração com
diversos órgãos de pesquisa e do agronegócio, levando o nome de Londrina para diferentes regiões do país e do
mundo.
RESEARCH
Londrina is home to two important research and development centers in Brazilian agribusiness. Agribusiness accounts for 15% of the gross domestic product, 40% of total exports
and 38% of all jobs in Brazil. In Paraná, 30% of GDP (gross domestic product) and 60% of exports are linked to agriculture.
Embrapa Soja
In 1975 Londrina was chosen as Embrapa's research headquarter for soybean and sunﬂower seeds and also became a regional center for wheat .The city's strategic location was
the main rationale behind the decision with connections to the south of Brazil ,the mid-west as well as other regions of the country .Varieties of soy adapted to tropical
conditions at low latitudes have been developed here making cultivation throughout Brazil possible. The headquarters of Embrapa Soja has ٤٧١ hectares of test plots .Embrapa
Soja works closely with various research and agricultural institutes promoting Londrina across the country and the world.
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Melhoramento genético vegetal – desenvolvimento de mais de 200 novas cultivares de várias espécies.
Manejo do solo e da água, plantio direto – primeiros estudos sobre as plantas para rotação de cultura e adubação
verde e início dos experimentos em plantio direto.
Biotecnologia - participação no sequenciamento do genoma do café.
Citricultura – manejo integrado do cancro cítrico, viabilidade para pomares de laranja comerciais.
Purunã - na genética animal, o desenvolvimento do bovino composto, primeira raça bovina paranaense e também
a primeira desenvolvida por um centro de pesquisa estadual.
Zoneamento Agrícola - realização do zoneamento agrícola do Paraná para as principais culturas.
Integração lavoura-pecuária-ﬂoresta - centro de referência nos estudos sobre o tema.
Limagrain - A cooperativa francesa Limagrain é a quarta maior cooperativa do mundo em genética vegetal,
atuando em 38 países. Conta com 4 centros de pesquisa em pleno funcionamento, localizados em regiões
estratégicas: Goiânia, no estado de Goiás, Sorriso, no estado de Mato Grosso, Londrina, no estado do Paraná e Cruz
Alta, no estado do Rio Grande do Sul.
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IAPAR
As atividades do IAPAR são organizadas em 15 programas temáticos: agroecologia, café, cereais de inverno, cultivos
ﬂorestais, energias renováveis, feijão, fruticultura, gestão da inovação, integração lavoura-pecuária, milho, pecuária
de leite e de corte, propagação vegetal, raízes e tubérculos, recursos naturais e sistemas de produção. São grandes
projetos de investigação cientíﬁca, com mais de 600 experimentos de campo distribuídos por todo o Paraná,
executados em áreas experimentais próprias e de cooperativas, universidades, centros de pesquisa e outros
parceiros.
Além da sede, em Londrina, o IAPAR mantém cinco polos regionais (Curitiba, Ponta Grossa, Paranavaí, Pato Branco e
Santa Tereza do Oeste), 20 estações experimentais, duas unidades de beneﬁciamento de sementes, 25 laboratórios
de diferentes áreas de especialidade e 18 estações agrometeorológicas (também utiliza dados de outras 37 estações
do Sistema Meteorológico do Paraná, o Simepar).
IAPAR - Agronomic Institute of Paraná IAPAR develops research programs in 15 areas: agroecology, coﬀee, winter grains, forestry crops, renewable energy, beans, fruit, crop-livestockforest integration, corn, dairy and beef livestock, vegetable spread, roots and root vegetables, natural resources and production systems. The institute conducts major scientiﬁc research
with projects of over 600 ﬁeld experiments spread across the state. These are carried out at IAPAR's test stations as well as in partnership with cooperatives, universities, research centers
and other partners. Besides the headquarters in Londrina IAPAR has 5 regional centers (Curitiba, Ponta Grossa, Paranavaí, Pato Branco and Santa Tereza do Oeste), 20 test stations, two
seed processing units, 25 laboratories from diﬀerent areas of expertise and 18 meteorological stations (also using the data of Simepar's 37 stations covering the state of Paraná).

Plant breeding – developed over 200 new varieties of various species. / Soil and water management, direct seeding - Early studies on plants for crop rotation and green manure; early
experiments of direct seeding / Biotechnology - research on coﬀee genome sequencing / Citrus - integrated management of citrus trees, feasibility of commercial orange groves / Purunã
– (animal genetics) the ﬁrst species of cattle developed in Paraná, also the ﬁrst developed in a research lab. / Agricultural Zoning The implementation of Agricultural Zoning for the main
crops in Paraná. / Crop-livestock-forest integration – IAPAR leads the ﬁeld of studies on the subject. / Limagrain – the French Limagrain is the world's 4th largest cooperative in plant
genetics, operating in 38 countries. It supports 4 fully functioning research centers situated at strategic locations, such as Goiânia in Goiás, Sorriso in Mato Grosso, Londrina in Paraná and
Cruz Alta in Rio Grande do Sul.
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COOPERATIVAS
UNIPRIME: A Uniprime é uma das maiores cooperativas de crédito singular do país, com sede em Londrina. Atende
médicos, proﬁssionais de saúde, empresa, empresários, proﬁssionais liberais e tem atualmente mais de 19 mil
cooperados. A atuação cresce a cada ano, sendo hoje 26 agências e 858 municípios atendidos. O cooperado é dono da
instituição e recebe todo ano a sua parte nos lucros. Com R$ 1,9 bilhão em ativos administrados, a Uniprime é a 11ª
maior cooperativa de crédito do país em total de ativos, de acordo com dados do Banco Central. Conta ainda com todos
os serviços bancários, um atendimento exclusivo e distribuição de sobras anuais aos seus cooperados.
UNIMED LONDRINA: Primeira singular do Sistema Unimed no Paraná e a quinta operadora da rede no Brasil, a Unimed
Londrina é uma cooperativa de trabalho médico que oferece assistência à saúde e atua em Londrina e em outras 28
cidades do Norte do Paraná. A Unimed Londrina se mantém na liderança do mercado regional de plano de saúde. São
mais de 450 colaboradores e mais de 1.000 médicos cooperados.
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SICREDI UNIÃO PR/SP: A Sicredi União PR/SP é uma cooperativa de crédito com 72 agências em sua área de atuação,
que abrange o Norte e Noroeste do Paraná e o Centro-Leste de São Paulo. A cooperativa atende mais de 100 mil
clientes associados e conta com todos os produtos e serviços de um banco. Hoje, é uma das maiores cooperativas do
Brasil.
INTEGRADA COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL: A Integrada Cooperativa Agroindustrial foi fundada em 1995 e hoje
possui faturamento anual de R$ 2 bilhões. Com matriz em Londrina (PR), a Integrada conta com mais de oito mil
associados e se consolidou como uma das maiores cooperativas do Brasil. Com atuação no oeste e norte do Paraná e
também no sul do estado de São Paulo, a Cooperativa Integrada possui 58 unidades de negócios nas principais
regiões produtoras, com foco em vendas de insumos, assistência técnica, recebimento da produção agrícola e
agroindustrialização.
SISTEMA SICOOB: O Sicoob é o maior sistema ﬁnanceiro cooperativo do país É composto por cooperativas ﬁnanceiras
e empresas de apoio, que em conjunto oferecem aos associados serviços bancários, mas não é banco. É uma
cooperativa ﬁnanceira, onde os clientes são os donos e por isso os resultados ﬁnanceiros são divididos entre os
cooperados. O Sicoob Norte do Paraná existe desde 2002, com soluções ﬁnanceiras sustentáveis, consolidadas no
cooperativismo de crédito, com taxas, produtos e serviços atraentes para promover o crescimento local por meio da
cooperação mútua.
COOPERATIVES
Uniprime - Uniprime is one of the largest credit unions in the country and its headquarters are in Londrina. There are physicians, health professionals, businesses, business people and
liberal professionals amongst the 19,000 current members. Its performance is growing every year and it currently has 26 branches operating in 858 cities. The members own the
institution and receive their share of the proﬁts every year. With R$1.9 billion managed assets, Uniprime is the 11th largest credit union in the country, according to Central Bank data. It
oﬀers all banking services, an exclusive customer service and annual proﬁt payouts to its members. Unimed Londrina - The unit in Londrina is the ﬁrst in Paraná and the ﬁfth of the
Unimed System network in Brazil. Unimed Londrina is a medical cooperative that provides health care and operates in Londrina as well as in 28 other cities in the north of Paraná. Unimed
Londrina continues to lead the regional market for health insurance. It has over 400 employees and over 1,000 physicians as members. Sicredi Union PR / SP - The Sicredi Union PR / SP is a
credit union with 72 branches covering the north and northwest of Paraná and the eastern central of São Paulo State. The cooperative serves over 150,000 customers and associates; it
oﬀers all products and services of a bank. Today, it is one of the largest cooperatives in Brazil. Integrada Cooperativa Agroindustrial -The Cooperative was established in 1995 and its
current annual sales reach R$2 billion. The headquarters are in Londrina (PR). Integrada has over 8,000 members and has established itself as one of the largest cooperatives in Brazil. It
operates in the west and north of Paraná as well as the south of São Paulo state. Integrada has 58 business units in major producing regions focusing on the sale of raw material, technical
assistance, receipt of agricultural produce and agro-industrialization. Sicoob system - Sicoob although it is not a bank, it is the largest ﬁnancial cooperative system in the country and is
composed of ﬁnancial cooperatives and support companies, which together oﬀer the associated banking services. It is a ﬁnancial cooperative, where customers are owners and therefore
the ﬁnancial proﬁts are divided among the members. Sicoob Norte do Paraná has been in operation since 2002 oﬀering consolidated sustainable ﬁnancial solutions with attractive
products, services and rates in order to promote local growth through mutual cooperation.
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PORQUE ESCOLHER
LONDRINA?

PERFIL INSTITUCIONAL

- GRANDE INFLUÊNCIA POLÍTICA E ECONÔMICA NO ESTADO DO PARANÁ
- 34ª EM POTENCIAL DE CONSUMO NO PAÍS
- 7% DO PODER DE COMPRA DO ESTADO DO PARANÁ
- CENTRO NACIONAL DE MEDICINA E ODONTOLOGIA
- CONHECIDA INTERNACIONALMENTE PELA PESQUISA E TECNOLOGIA NO AGRONEGÓCIO
- 9º NO RANKING DAS 100 CIDADES COM O MELHOR SANEAMENTO BÁSICO
Fonte: Instituto Trata Brasil 2017
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- ESTRATEGICAMENTE LOCALIZADA, TEM FÁCIL ACESSO ÀS RODOVIAS QUE LEVAM AO NORTE E SUL DO PAÍS
- PRÓXIMA DO MAIOR PORTO DE EXPORTAÇÕES DE CEREAIS DA AMÉRICA LATINA E COM ESTRUTURA LOCAL DE UM TERMINAL DE
CARGAS.
- 553.393 HABITANTES (estimativa do IBGE 2017)
- SEGUNDA MAIOR CIDADE DO ESTADO
- QUARTA DO SUL DO BRASIL
-5ª MELHOR CIDADE DO BRASIL PARA INVESTIMENTOS E CONSIDERADA A PRÓXIMA GERAÇÃO DE GRANDES CIDADES
COMERCIAIS DO PAÍS, SEGUNDO A ROTTERDAM WEEK.
-SEDE DE UMA REGIÃO METROPOLITANA QUE CONGREGA 16 CIDADES (LONDRINA, CAMBÉ, BELA VISTA DO PARAÍSO,
JATAIZINHO, IBIPORÃ, ROLÂNDIA, SERTANÓPOLIS, TAMARANA, PRIMEIRO DE MAIO, ALVORADA DO SUL, ASSAÍ, SABÁUDIA,
JAGUAPITÃ, PITANGUEIRAS, FLORESTÓPOLIS E PORECATU) E MAIS DE UM MILHÃO DE HABITANTES.

WHY CHOOSE LONDRINA?
It is strategically located with easy access to highways leading to the north and south of the country. It is near the largest ports for grain export in Latin America and has a local cargo
terminal. Londrina is the second largest city in the state and the 4th in Southern Brazil with 553,393 inhabitants. Londrina is the 5th best city in Brazil for investments and considered the
next generation of large commercial cities in the country, according to Rotterdam Week. It is home to a metropolitan area which brings together 16 cities (Londrina, Cambé, Bela Vista do
Paraíso, Jataizinho, Ibiporã, Rolândia, Sertanópolis, Tamarana, Primeiro de Maio, Alvorada do Sul, Assaí, Sabáudia, Jaguapitã, Pitangueiras, Florestópolis e Porecatu) and about one million
inhabitants.

The city has great political and economic inﬂuence in the State of Paraná. The city ranks 34th for buying potential in the country. Londrina is responsible for 7% of Paraná State's
purchasing power. It is a leader in medicine and dentistry in Brazil. The city is internationally known for research and technology in agribusiness. Londrina is 9th in the ranking of the 100
best cities in terms of sanitation. Source: Instituto Trata Brazil
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Hotéis de 1 a 5 estrelas: 58
58 Hotels ranked 1 to 5 stars

Leitos: 7.200
Number of beds – 7,200

Taxa Média de Ocupação Anual: 65%
Occupancy rate (annual average %) – 65%

Boates e Casas Noturnas: 55
55 discos and nightclubs

Bares e Lanchonetes: 859
859 bars and fast food units

Restaurantes Self-service e à La Carte: 188

Acervo: Villa Fontana

188 self-service and a la carte restaurants

Churrascarias e Pizzarias: 82
82 steakhouses and pizzerias

Casas de Massa, Cafés, Pastelarias e Rotisseries: 388
388 pasta houses, cafes, bakeries and rotisseries

Locais para realização de Ativ. Artísticas e Espetáculos: 24
24 places for arts activities and performances
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A origem histórica de Londrina está em ser um atrativo para novos visitantes e moradores. Polo universitário,
referência na área médica e no agronegócio, é reconhecida por sua hospitalidade e potencial turístico. A cidade
oferece diversidade aos turistas, que podem dividir o tempo entre programas culturais ou ligados à natureza, compras
e visitas a bons restaurantes, e ainda o turismo rural.
REDE HOTELEIRA E INFRAESTRUTURA DE TURISMO
Com uma rede hoteleira diversiﬁcada, e de alta qualidade, tem hotéis de redes nacionais e internacionais.
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Locais para realização de Ativ. Esportivas: 139
139 places for sports activities

Locais para realização de Ativ. de Recreação e Lazer: 35
35 places for recreation and leisure activities

Acervo: Villa Fontana

A Rota do Café, Rota do Agronegócio e a Rota Sonho Lindo contemplam a importante história da região, que tem
grande inﬂuência da agricultura, o que coloca a cidade como centro para a realização de eventos voltados ao
agronegócio.
ROTA DO AGRONEGÓCIO Instrumento para a difusão de tecnologias e manejos, a rota promove a integração dos
empreendedores rurais, a partilha de experiências e a realização de bons negócios. Os roteiros incluem visitas
técnicas às instituições de pesquisa, cooperativas, universidades, empresas e propriedade rurais referências no tema.
Atende empresários e técnicos do Brasil e do exterior.
ROTA DO CAFÉ Uma oportunidade de conhecer as origens, a história e vivenciar os atrativos naturais e culturais do
Norte do Paraná. Os roteiros incluem visitas às fazendas históricas, centros culturais, restaurantes rurais e lugares
pitorescos.

The historical origin of Londrina appeals to new visitors and residents. It is a university hub, it stand out in the medical area and agribusiness, it is recognized for its hospitality and
touristic potential. The city oﬀers a wide range of attractions. Tourist can spend their time attending cultural and nature programs, shopping and visiting good restaurants or experiment
with rural tourism. Hotel network and tourist infrastructure The city boasts a diverse hotel network with high-quality hotels of national and international chains. The 3 organized historic
and cultural routes (Rota do Café, Rota do Agronegócio e a Rota Sonho Lindo) feature the importance and history of the region, which has great inﬂuence on agriculture. The city has
rightfully become the center of events dedicated to agribusiness. Rota do Agronegócio - Agribusiness Route The route allows for the promotion of technologies and management, the
integration of rural entrepreneurs, sharing experiences and conducting good business. The routes include visits to research institutions, cooperatives, universities, businesses and rural
farms. It sees entrepreneurs and experts from Brazil and abroad. Rota do café - Coﬀee Route - An opportunity to get to know the origins and the history of the region and experience the
natural and cultural attractions of northern Paraná. The itineraries include visits to historic farms, cultural centers, rural restaurants and picturesque places.

ROTA SONHO LINDO Vários roteiros para desfrutar as belezas do Norte do Paraná. Em vários roteiros, muita cultura,
gastronomia, belezas naturais, artesanato e aventura. Entre os circuitos há O Nipo-brasileiro, o Das Águas, o Pé de
Serra e o Pioneiros.
Rota Sonho Lindo – Route of a beautiful dream - Several itineraries provide the opportunity to admire northern Paraná's beauty. Expect a lot of culture, gastronomy, natural beauty,
crafts and adventure. The routes include O Nipo-brasileiro, Das Águas, Pé de Serra and Pioneiros.
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EVENTOS

PERFIL INSTITUCIONAL

CULTURA
O ambiente é favorável à produção cultural. Com sua população de múltiplas etnias e um espírito novo, criativo e
empreendedor, abre caminhos a diversas manifestações, promovendo um consumo natural de artes, música, teatro,
cinema, literatura.
FESTIVAL DE MÚSICA DE LONDRINA
Mantém duas estruturas: pedagógica e artística – que entrelaçam gerando novos valores e visões para a Criação,
Vivência, Performance e a Educação Musical.
FESTIVAL INTERNACIONAL DE LONDRINA – FILO
O mais antigo festival de teatro da América Latina reuniu, em mais de 4 décadas, várias gerações de espectadores e
atores. É a rica expressão do teatro brasileiro e também uma mostra desta arte na Europa e na América Latina.

86

87

Londrina tem uma excelente infraestrutura para eventos e tem atendido especialmente eventos culturais, de
negócios e técnico-cientíﬁcos.
LOCAIS DE EVENTOS: Anﬁteatro do Zerão, Aurora Shopping, Bristol Londrina Residence Hotel, Concha Acústica,
Funcart, Casa de Cultura, Hotel Blue Tree, Hotel Londristar, Hotel Sumatra, Teatro Mãe de Deus, Teatro Zaqueu de Melo,
Teatro Marista, Teatro Ouro Verde, Teatro Crystal, Museu de Arte, Museu Padre Carlos Weiss.
Os dois maiores são:
SEDE DA SOCIEDADE RURAL DO PARANÁ - PARQUE NEY BRAGA: Tem 50 hectares de área total onde estão instalados
dois pavilhões de exposição, cinco auditórios com 2.500 lugares, praças de alimentação, palco para shows e espaço
para rodeios com capacidade para 20 mil pessoas e áreas abertas para abrigar feiras agrícolas.
Capacidade
Auditórios: 2.500 lugares. Área de shows: 20 mil pessoas. Estacionamento: 3 mil veículos. Vagas não cobertas.
CENTRO DE EVENTOS: Espaços para todo tipo de evento, como feiras, mostras, convenções, casamentos, formaturas,
shows e palestras. O local é dividido em três ambientes.
Capacidade
Até 7.000 pessoas em um único ambiente. Estacionamento: 1.400 vagas não cobertas.
Londrina has an excellent infrastructure for events and has been mainly hosting well-attended cultural, commercial and technical-scientiﬁc events.
The two largest ones are
Ney Braga ParkCentro de Eventos (Event Centre) - The headquarter of Sociedade Rural do Paraná. On 50 hectares there are 2 exhibition halls, 5 auditoriums with 2,500 seats, food courts,
stage for concerts and a 20 thousand capacity space for rodeos as well as open-air spaces to host agricultural fairs. Capacity: Auditorium: 2,500 seats. Area for concerts: 20,000 people.
Parking: 3,000 vehícles, area not covered.
Centro de Eventos (Event Centre) - Suitable for all kinds of events, such as fairs, exhibitions, conventions, weddings, graduations, concerts and lectures. The site is divided into three
rooms.Capacity: up to 7,000 people per room.Parking: 1,400 places not covered.

FESTIVAL DO CIRCO DE LONDRINA
Com espetáculos e momentos de alegria em diversos pontos da cidade, o Festival apresenta a arte do circo e ainda
promove oﬁcinas e palestras que contemplam a segurança no circo e a abordagem de técnicas especíﬁcas.
LONDRIX – FESTIVAL LITERÁRIO
Reúne importantes nomes da literatura brasileira, paranaense e londrinense, mostrando toda a diversidade e
promovendo troca de experiências, com oﬁcinas, palestras, shows e debates. Promove ainda lançamentos de livros,
revistas e CDs, shows com artistas que integram a literatura em seu trabalho musical e também uma Feira de livros.

Culture - The environment stimulates arts and culture. Its multi-ethnic population and a fresh, creative entrepreneurial spirit open the path to various events promoting a natural
indulgence in arts, music, theater, ﬁlm and literature.
Londrina Music Festival - The event promotes both education and art, which intertwine creating new values and perspectives to produce, experience and perform art as well as for
musical education.
International Festival of Londrina – FILO - The oldest theater festival in Latin America has been gathering generations of spectators and actors for over four decades. It is a rich expression
of Brazilian theater and examples of European and Latin American Theatre. Londrina Circus Festival - With performances and moments of laughter at various spots across the city, the
Festival presents circus art and also promotes workshops and lectures that address safety in circus and diﬀerent approaches to speciﬁc techniques.
Londrix - Literary Festival - The festival gathers important personalities in literature from Londrina, Paraná and Brazil exhibiting diversity and promoting the exchange ofexperiences,
with workshops, lectures, concerts and debates. It also promotes book, magazine and CD releases, concerts of artists who incorporate literature into their musical work as well as a book
fair.

MAIN EVENTS

FESTIVAL DE DANÇA
Reunindo companhias de renome nacional, solistas importantes do cenário da dança clássica e professores de calibre
internacional, o Festival de Londrina, um dos melhores do país, é um importante espaço de visibilidade para a dança
contemporânea. O Festival de Dança de Londrina consolidou-se como um dos eventos de maior destaque na área das
artes cênicas do Sul do país. Sempre em outubro, com espetáculos irreverentes, que ocupam não só os palcos, mas
também espaços abertos. A cada edição, o evento elege eixos temáticos que norteiam a escolha das montagens e a
idealização de projetos especiais. O objetivo é envolver os espectadores em reﬂexões que ultrapassam a dimensão
estética.

PERFIL INSTITUCIONAL

PRINCIPAIS EVENTOS
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Carnaval / Carnival
Corrida Popular de Rua / Street race
Semana Nacional de Museus / National Museum Week
Festival do Circo de Londrina / Circus Festival
Festival do Nariz Vermelho / Red Nose Festival
FILO – Festival Internacional de Londrina / Londrina International Festival
Festival Festival de Música de Londrina / Londrina Music Festival
Jogos de Inverno Intersociedades de Londrina / Intersociety Winter Games
Olimpíadas Escolares Brasileiras 11-13 anos / Brazilian School Olympics 11-13 years
Maratona de Londrina / Londrina Marathon
Londrix – Festival Literário de Londrina / Londrix - Londrina Literary Festival
Primavera dos Museus / The spring of Museums
Torneio de Futsal da Cidade de Londrina / Londrina Futsal tournament
Festival de Dança de Londrina / Londrina Dance Festival
Festas Rurais / Rural PartiesFestival
Unicanto de Corais / Unicanto Choir Festival
ECOH – Contadores de História - Festival / Festival of Storytellers
Mostra Afro-Brasileira Palmares / Palmares Afro-Brazilian show
Festival Kinoarte de Cinema / Kinoarte Film Festival
Expo Japão / Japanese Culture Expo
Stock Car / Car Race
Londrina Motor Show / Car Expo
Londrina Matsuri / Japanese Street festival
Ciclo de Palestras CBN
Fonte/Sources: Companhia de Desenvolvimento de Londrina – CODEL. (Londrina Development Company).
Secretaria Municipal de Agricultura e Abastecimento (Municipal Department of Food and Agriculture).
Secretaria Municipal de Cultura (Municipal Department of Culture).
Fundação de Esportes de Londrina (Londrina Sports Foundation).
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FESTIVAL UNICANTO DE CORAIS
Estimulando a prática do Canto Coral, o Festival mostra a arte da conjugação de vozes como instrumento de som em
sua harmonia, colocando a cidade de Londrina e região na vanguarda do canto coral do Brasil, com concertos oﬁciais
no teatro e paralelos em empresas, bancos, supermercados, hospitais, asilos, shoppings centers e praças públicas. O
Festival Unicanto de Corais, realizado anualmente, reúne coros nacionais e internacionais em cinco dias de evento. O
Festival, graças à sua performance e organização criteriosa, tem sido considerado um dos principais festivais de coros
do país. Atrai corais de todo o Brasil e grupos internacionais. Goza do apoio das maiores entidades do gênero na
América do Sul. Já participaram do festival coros da Argentina, Uruguai, Itália, Alemanha, Canadá, Rússia, Venezuela,
Holanda, entre outros.
FESTIVAL KINOARTE DE CINEMA DE LONDRINA
Festival mais antigo do Paraná promove Competitiva Nacional, Estadual e Local de Curtas. A Mostra Londrina inclui
em sua programação o Seminário de Cinema Contemporâneo (desde 2005), a Oﬁcina de Crítica Cinematográﬁca
(desde 2006), o lançamento da Revista Taturana (desde 2007), a Mostra Olhar Radical (desde 2007), a sessão
Filmes do Leste (desde 2009) e a festa Barbada (desde 2010).
ORQUESTRA SINFÔNICA DA UEL
A Orquestra Sinfônica da Universidade Estadual de Londrina é a primeira orquestra sinfônica do Paraná; foi criada
oﬁcialmente em 14 de março de 1984. Atualmente é dirigida pelo maestro Maurizio Colasanti (Itália – Brasil) e
paralelamente aos concertos de gala, apresenta os “Concertos Didáticos”, projeto educacional.

Dance Festival -The festival brings together nationally recognized dance companies, important soloists of the classical dance scene and dance teachers of international caliber; Londrina
Dance Festival is one of the best in the country. It provides signiﬁcant exposure for contemporary dance. The Londrina Dance Festival became one of the most outstanding events in the
area of performing arts in the south of Brazil. The festival takes place in October every year with thought-provoking performances on theatre stages as well as using outdoor spaces. Each
year a theme is chosen in order to inspire and guide the planning and implementation of the projects. The aim is to engage viewers and take them beyond the aesthetic dimension.
Unicanto Festival of Choirs - The Festival encourages choir practice and demonstrates the art of combining voices in harmony as if to become a singular sound instrument. The event puts
the city of Londrina and the region at the forefront of choral singing in Brazil, with oﬃcial concerts in theaters as well as in companies, banks, supermarkets, hospitals, nursing homes,
shopping centers and public squares. The 5 day event brings national and international choirs together every year. The well-organized event has become one of the best known choir
festivals in Brazil. The high-proﬁle event is supported by the big names of the genre in South America and has attracted choirs not only from Brazil but also from Argentina, Uruguay, Italy,
Germany, Canada, Russia, Venezuela, and Holland. Kinoarte Londrina Film Festival - Paraná's oldest festival is a National, State and Local Competition of short ﬁlms. The festival program
has featured the Contemporary Film Seminar (since 2005), the Film Criticism Workshop (since 2006), the launch of the magazine Taturana (since 2007), the Mostra Olhar Radical (since
2007), Eastern cinema (since 2009) and the Barbada party (since 2010). UEL Symphony Orchestra - The State University of Londrina founded its Symphony Orchestra on 14 March 1984;
the ﬁrst in Paraná state. It is currently conducted by Maurizio Colasanti (Italy - Brazil). Besides the gala concerts the orchestra also performs as part of an educational charity project called
"Concertos Didáticos" in public and private schools in Londrina and the region.
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KARTÓDROMO LUIGI BORGHESI
O Kartódromo de Londrina é um dos principais do Sul do Brasil. Sua pista principal possui 1.050 metros, sendo palco
das principais competições de Kart do Sul do Brasil.
MORINGÃO
O Ginásio de Esporte Professor Darcy Cortez tem capacidade para receber 6.380 pessoas sentadas. Maior e mais
importante centro poliesportivo da região, é também palco para eventos culturais e sociais.
LONDRINA GOLF CLUB
Com um campo de 18 buracos, é considerado um dos melhores do Paraná para prática de golfe.
ESTÁDIO DE BEISEBOL TAKESHI SUGETA
O Estádio de Beisebol Takeshi Sugeta está entre os mais importantes do país nessa modalidade esportiva. Com
capacidade para 5 mil pessoas, recebe importantes torneios de Beisebol e de Softbol.
LONDRINA COUNTRY CLUB
O tênis é uma das modalidades de maior visibilidade em Londrina. Com 11 quadras de saibro, sendo 3 delas cobertas,
o clube é sede de um dos 3 mais importantes torneios juvenis do país.
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A cidade privilegia seus moradores e visitantes com excelentes espaços para acompanhar e também realizar práticas
esportivas nas mais diversas modalidades.
ESTÁDIO DO CAFÉ
O Estádio Municipal Jacy Scaﬀ, mais conhecido como Estádio do Café, é um dos maiores do interior do país, com
capacidade para 34 mil pessoas. O estádio foi construído em formato de ferradura, possibilitando uma vista
panorâmica do centro de Londrina. Ao longo da história, foi palco de duelos memoráveis entre grandes equipes do
futebol brasileiro.
ESTÁDIO VITORINO GONÇALVES DIAS
Na região central da cidade, com capacidade para aproximadamente 13 mil pessoas.
AUTÓDROMO INTERNACIONAL AYRTON SENNA
Com 3.146m de pista e ainda 30 boxes, heliporto, ambulatório médico, torre de cronometragem de 4 andares,
camarotes e estrutura para receber até 35 mil pessoas.
Fonte: Londrina Convention & Visitors Bureau / Source: Londrina Convention & Visitors Bureau
SPORTS
The city spoils its residents and visitors oﬀering various excellent spaces to watch as well as practice sports.
Estádio do Café - Stadium - The Jacy Scaﬀ Stadium, better known as Estádio do Café, is one of the largest in the country with a capacity for 34,000. The stadium was built in a horseshoe
shape, allowing panoramic views of the city-center. Throughout history, it was the scene of memorable battles between great Brazilian football teams.Estádio Vitorino Gonçalves Dias
Stadium - The stadium is located in the center of the city, with a capacity of approximately 13,000. Autódromo Internacional Ayrton Senna - International Race Track - 3,146m of track, 30
boxes, heliport, medical clinic, 4-ﬂoor timing tower, cabins and a structure to accommodate up to 35,000 spectators.

Kartódromo Luigi Borghesi – Kart race track - The Londrina Kart race track is one of the most important in the south of Brazil. Its main track is 1,050 meters long and it hosts the major Kart
races in the south of Brazil. Moringão - The Professor Darcy Cortez Sports Gym is the largest and most important multi-sport center in the region. It has a seating capacity of 6,380 and it
also hosts cultural and social events. Londrina Golf Club - The 18-hole course is considered one of the best places to practice golf in Paraná State.
Estádio de Beisebol Takeshi Sugeta/Takeshi Sugeta Baseball Stadium - The Takeshi Sugeta Baseball Stadium is among the most important stadiums in the country for this sport. It has a
capacity for 5,000 and it hosts major Baseball and Softball tournaments. Londrina Country Club - Tennis is one of the most watched sports in Londrina. The club has 11 clay courts, 3 of
which are covered and it hosts one of the three most important junior tournaments in the country.
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FEIRA DE IMÓVEIS
Canal de comercialização de imóveis, o evento apresenta em um único local diversas opções de negócios. A feira
reúne 50 empresas do setor imobiliário, as principais imobiliárias e construtoras de Londrina.
EXPOSIÇÃO AGRÍCOLA DA ACEL
Um dos mais representativos eventos de promoção e divulgação da cultura japonesa. Uma mostra grandiosa que
reúne gastronomia, apresentações culturais e esportivas, exposições, simpósio agrícola, concursos, entretenimento,
reunindo 30 mil pessoas.
ECO-TIC
O maior evento de tecnologia da informação e comunicação do Norte do Paraná, com o objetivo de discutir os
desaﬁos e perspectivas para o Ecossistema de Tecnologia da Informação e Comunicação de Londrina e Região.
Realizado anualmente, o evento reúne empresas do setor de TIC, startups, empresários, empreendedores e
entidades. Nos últimos anos, o ECO.TIC ganhou força e se consolidou como um dos maiores eventos do setor de
TIC do país, entrando na agenda dos empresários.
LONDRINA OUTLET HOME
Um encontro de quem quer vender com quem quer comprar. O evento conta com mais de 50 espaços de móveis,
decoração, eletrodomésticos, acabamentos, mobília externa, automação residencial, entre outros, com preços de
Outlet. É a maior feira do ramo em Londrina e região. Conta com praça de alimentação com restaurantes e food
trucks, recreação para crianças e um amplo estacionamento gratuito.
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LONDRINA RECEBE
3.500 EVENTOS / ANO
entre feiras, encontros, congressos, simpósios, exposições.

EXPOLONDRINA
Principal feira agroindustrial do Paraná, a ExpoLondrina acontece há mais de meio século, movimentando as áreas de
agricultura, pecuária, comércio e indústrias, recebendo mais de 500 mil visitantes nacionais e internacionais. O
movimento ﬁnanceiro é de 400 milhões de reais. Promovida pela Sociedade Rural do Paraná, que é uma forte
instituição política do agronegócio e mantém um dos principais locais de eventos da cidade de Londrina.
FEIRA ELETROMECÂNICA E CONSTRUÇÃO CIVIL
Empresários do circuito nacional demonstram o que há de excelência em equipamentos, máquinas, ferramentas e
serviços direcionados aos segmentos da metalúrgica, mecânica, elétrica, eletrônica e da construção civil. Movimenta
R$ 26mi.
EVENTS/FAIRS
Londrina hosts 3,500 events per year including fairs, meetings, congresses, symposia and exhibitions.
The main Fairs - ExpoLondrina - has been the most signiﬁcant agro-industrial fair in Paraná for over half a century, driving the areas of agriculture, livestock industry and trade receiving
over 500,000 visitors from Brazil and abroad. The fair's ﬁnancial turnover is R$400 million. The fair is organized by Sociedade Rural do Paraná (Paraná Rural Society), which is a strong
political institution for agribusiness. It is one of the main event venues in Londrina. Feira Eletromecânica e Construção Civil - Construction and Electro mechanics Fair - Entrepreneurs of
the national circuit demonstrate the latest in equipment, machinery, tools and services of the metallurgical, mechanical, electrical, electronics and construction segments. The event
turns over around R$26million.

Real Estate Fair - An outlet for property marketing; the event presents a number of business options in one place. The fair brings together 50 real estate companies and the leading real
estate developers and agencies from Londrina. Exposição Agrícola da ACEL - Agricultural exhibition - It is one of the most signiﬁcant events promoting and spreading Japanese culture.
The event is a great display of gastronomy, cultural and sports performances, exhibitions, agricultural symposium, contests and entertainment, bringing together 30,000 people. ECOTIC - Eco-Tic is the largest information and communication technology event in northern Paraná, with the objective of discussing the challenges and the future of the Information and
Communication Technology Ecosystem in Londrina and in the Region. The event is held annually and it brings together companies from the ICT sector, start-ups, entrepreneurs and
businessman. ECO.TIC has gained momentum over the last few years and has become the event not to be missed within the ICT sector in Brazil. Londrina Outlet Home – Londrina Home
Outlet - It is the event where consumers meet the suppliers. 50 suppliers of decor, home appliances, indoor and outdoor furniture, ﬁxtures and ﬁttings and smart home systems build
their stands and oﬀer discounted prices for the duration of the event. It is the largest fair of the industry in Londrina and in the region. The event's amenities include restaurants, food
trucks, a playground and a large parking lot with free parking.

LONDRINA TERRA DE RIQUEZAS

COMÉRCIO
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O centro da cidade é ponto obrigatório para quem gosta de fazer compras, observar a movimentação urbana e assistir
a apresentações de rua. O calçadão possibilita uma circulação segura, e concentra as lojas mais tradicionais da cidade,
além de cafés e restaurantes. O comércio de rua também se concentra nos bairros.
COMÉRCIO ATACADISTA: EMPRESAS: 797 | EMPREGOS GERADOS: 6.397
COMÉRCIO VAREJISTA: EMPRESAS: 6.535 | EMPREGOS GERADOS: 38.447

Fonte: Ipardes - 2014

A cidade tem uma diversidade de shoppings localizados nas
principais regiões:
The city has a variety of shopping centers located in the main regions:

- Boulevard Londrina Shopping (Leste/East);
- Shopping Quintino (Centro/Center);
- Shopping Catuaí (Sul/South);
- Com-tour Shopping (Oeste/West);
- Planet Shopping (Norte/North);
- Londrina Norte Shopping (Norte/North);
- Royal Plaza Shopping (Centro/Center);
- Shopping Saul Elkind (Norte/North Zone);
- Shopping Aurora (Centro/Center)
SHOPPING
The city center is the place to go for those who like shopping, watching street performances and the world go by. The 'calçadão' (promenade) allows for safe browsing and oﬀers a variety
of the most traditional shops of the city, as well as, cafés and restaurants. High street shopping can also be enjoyed in several other neighborhoods.
Wholesale:Companies: 797Employees in the sector: 6,397 | Retail business: Companies: 6,535 Employees in the sector: 38,447 | Source: Ipardes - 2014

PERFIL INSTITUCIONAL

SEGURANÇA
A segurança pública em Londrina conta com as Polícias Civil, Federal, Militar, Corpo de Bombeiros e Guarda Municipal.
Além do apoio da defesa civil, dos agentes de trânsito e do Conselho de Segurança Pública.
A Polícia Civil tem central administrativa na 10ª Subdivisão Policial, sendo 6 distritos, 5 delegacias especializadas
(Nucria, de adolescentes infratores, da mulher, de homicídios e de trânsito) além da Ciretran.
Já a PM conta com o 5º Batalhão que atende 5 municípios, com seus respectivos distritos da Região Norte do estado. O
3º grupamento do Corpo de Bombeiros tem 4 unidades operacionais.
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SAFETY
Public safety in Londrina is ensured by the Civil Police, Federal Police, Military Police, Fire Department, Municipal Guard Service and the support of civil defense, the traﬃc wardens
and the Council of Public Safety.The Civil Police is located in the 10th Police Subdivision; there are seven police districts, 7 police stations, 4 specialized police and Ciretran.
The PM (Military Police) relies on the 5th Battalion (5º Batalhão ) serving four cities and ﬁve districts of the Northern Region of the state. The Fire Department has four operating
units already.

LONDRINA TERRA DE RIQUEZAS

MÍDIA

DEPOIMENTOS
A cidade possui várias formas de comunicação com
rádio, televisão, jornal, revista e internet. Dentre
elas, aﬁliadas das televisões Globo, SBT, Record,
Rede TV e Bandeirantes. São dois jornais diários,
nove rádios AM e doze FM. São disponibilizadas
redes de internet sem ﬁo gratuitas em várias praças,
pontos turísticos, locais públicos e academias ao ar
livre da cidade. A rede de banda-larga cobre toda a
zona urbana e rural.

ENDORSEMENTS

Londrina é uma cidade que se renova. São pequenas e grandes empresas, grandes projetos, ações e principalmente
uma gente do bem, que não cansa de trabalhar por novos caminhos para o desenvolvimento e inovação da cidade.
A retomada da economia agora é fato, já se percebe uma sensível melhora em mercados âncora como o imobiliário e
de automóveis, além de serviços. Nossa vocação tecnológica também é conﬁrmada em novas empresas e startups.
Estamos na terceira edição do livro “Terra de Riquezas”, que mostra com muita clareza as potencialidades de nossa
cidade.
O projeto da CBN é este, apresentar o nosso potencial e capacidade de empreender, acreditamos muito nesse
propósito e trabalhamos por ele. Que seja a nossa, e também a sua razão de ver sempre uma Londrina melhor.
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Amarildo Lopes
Diretor Geral das Rádios CBN, Ayoba e Globo Londrina

Londrina reinvents itself time and again. There are small businesses and large companies, big projects and activities, but above all good people, who keep working
on ﬁnding new ways to innovate and to develop the city.

CONSULADOS

The economic recovery is evidently underway. One can notice a distinct improvement within the key markets, such as services, properties and vehicles. Our sector
also assured by new technology companies and start-ups.
This is the 3rd edition of “Terra de Riquezas”/“the land of wealth” and it is clear evidence of our city's potential. This is precisely the goal of this CBN project; to
demonstrate our potential and business acumen. We truly believe that this is our mission and we always work towards achieving it. And it may not be only our, but
also your reason to see a better Londrina time and again.
Amarildo Lopes
Director of CBN, Ayoba and Globo Londrina

A região tem representação consular de Portugal,
Itália, Alemanha e Espanha.
MEDIA
The city has several media outlets such as radio, television, newspapers, magazines and internet. Among them there are aﬃliates of the television channels Globo, SBT, Record,
Bandeirantes and Rede TV. There are two daily newspapers, nine radio AM stations and twelve FM. Free wireless internet networks are available at several squares, tourist attractions,
public places and outdoor gyms in the city. The broadband network covers all urban and rural areas.
Consulates There are Portuguese, Spanish, German and Italian consulates in the region.
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Tenho muito orgulho de ser pé vermelho!
Tenho orgulho de ter nascido e me criado nesta cidade onde, em nosso governo, alocamos uma das maiores somas de
investimentos de todo o Paraná, acima de R$ 4 bilhões, em todos os setores. Não só por eu ser londrinense, mas
porque nossa terra é uma cidade progressista, capaz de vencer desaﬁos e consolidar-se como a segunda maior cidade
do Paraná, com mais de meio milhão de habitantes e um ritmo de progresso impressionante, fruto do trabalho de sua
gente. Pessoas que trabalharam e trabalham muito neste chão roxo em mais de 80 anos.
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O Brasil sabe a importância socioeconômica e cultural indiscutível de Londrina. O Paraná sabe ainda mais.
Beto Richa
Governador do Paraná

I am very proud to call myself a redfoot*!
*a playful reference to Londrina's residents, whose feet are stained by Londrina's “red soil”
I am very proud that I was born and brought up in this city, where during our mandate; we have allocated one of the highest investments in Paraná state, 4 billion
reals.
I am not only proud because I am from Londrina, but also because ours is a progressive city that is able to defeat challenges and fulﬁl the role of the second largest
city in Paraná with over half a million residents; a city that progresses at an impressive rate as a result of the work of its people.
People who have been - for over 80 years - and continue working hard on this red soil.
Brazil recognises Londrina's undeniable socio-economic and cultural importance. Paraná state recognises it even more.
Beto Richa
The governor of Paraná
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“Londrina cidade de braços abertos, assim diz o seu hino. Ela é uma terra rica. A começar pelo seu povo e sua história
recente. Já fomos a Capital Mundial do Café, com muito orgulho, até a geada negra de 1975. Hoje, os desaﬁos impõem
uma nova realidade e, com muito trabalho, empenho e dedicação, Londrina vai continuar sendo esta cidade pujante,
moderna e empreendedora. Contamos com a participação da sua população, aﬁnal de contas, somos quase 600 mil
moradores que devem zelar pelo melhor de onde escolheram morar e criar os nossos ﬁlhos. E vamos conseguir,
fazendo de Londrina o melhor lugar do mundo e bom exemplo para o Brasil”.
Marcelo Belinati
Prefeito de Londrina

"Londrina is a city with open arms, so says its anthem. It is a rich land. Starting with the people and the recent history; we had been the Coﬀee Capital of the world,
with great pride, until the black frost of 1975. The current challenges impose a new reality and with a lot of work, commitment and dedication, Londrina will
continue to thrive as a modern, entrepreneurial city. We count on the local population, after all, we have 600,000 residents, who need to look after the place they
chose to live and raise their children in. And we will succeed, making Londrina the best place in the world and a good example for Brazil. "
Marcelo Belinati
Mayor of Londrina
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A crise ﬁnanceira do Estado Brasileiro afeta negativamente a qualidade e quantidade de serviços públicos que
Estados e Municípios conseguem prestar. É preciso, portanto, dar atenção à seriedade do desenvolvimento
econômico como mola propulsora de bem-estar social.
O processo de revisão do Plano Diretor do Município de Londrina – aliado às ações do Programa de Desburocratização
(Agiliza Londrina) e do Programa de Fomento à Economia Local (Compra Londrina) – busca resgatar as raízes e a
importância do desenvolvimento econômico, criando um ambiente de negócios favorável a novos empreendimentos
no município.
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Em qualquer concepção, o desenvolvimento é fruto do crescimento econômico acompanhado de melhoria na
qualidade de vida da cidade, ou seja, deve servir de instrumento para realocação de recursos dos diversos setores da
economia, assegurando saúde, educação, moradia, mobilidade, emprego e lazer."
Reinaldo Gomes Ribeirete
Presidente do CODEL - Instituto de Desenvolvimento de Londrina

Brazil is in ﬁnancial crises and that has a negative eﬀect of the quality and number of public services the cities and states are able to provide.
It is therefore crucial that we recognise how critical economic development is as an incitant of social welfare.
The process of revisiting the Plano Diretor do Município de Londrina as well as the action points of Programa de Desburocratização (Agiliza Londrina) and
Programa de Fomento à Economia Local (Compra Londrina) seeks to return to the roots by valuing the importance of economic development and create an
environment that is favourable to new businesses in the city.
In any concept, development is the result of economic growth which is then followed by an improved quality of life in the city. In other words, economic growth
should allow for reallocating resources from various sectors of the economy to support the areas of health, education, housing, transport, employment and
leisure."
Reinaldo Gomes Ribeirete
President of CODEL
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Londrina se fez a partir de uma ideia ﬁxa dos pioneiros: aqui seria uma terra onde nunca faltaria trabalho e onde o
desenvolvimento se daria em uma velocidade muito maior que a de outros lugares. A ACIL e o grupo formado pelas
entidades mais importantes do setor produtivo ainda acreditam nesta ideia, embora hoje os desaﬁos sejam ainda
maiores do que aqueles enfrentados por homens e mulheres de ﬁbra, aqueles que decidiram vencer o sertão com
machados e coragem.
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Como eles, ainda temos adversários terríveis pela frente. Se os pioneiros encararam o sacrifício de abrir a mata
fechada, de escapar das onças, dos mosquitos, da malária, de viverem em um lugar isolado do mundo, temos uma
responsabilidade enorme para honrá-los nas atuais pelejas. É a tenacidade deles que nos inspira a lutar contra a alta
carga tributária, a burocracia estatal, a corrupção em todas as esferas, a falta de investimentos em infraestrutura e as
graves deﬁciências na segurança pública. As unhas sujas de terra vermelha, os calos nas mãos, a pele queimada de sol
e a exaustão do trabalho pesado foram recompensados com a constituição de um lar encantador, onde coube
brasileiros e estrangeiros de todos os quadrantes.
A ACIL aposta que a dinâmica da história se repetirá. As chagas desta cidade magníﬁca não resistirão ao trabalho duro.
É incessante a busca da ACIL por um ambiente empresarial mais livre, mais inovador, mais tecnológico, mais dinâmico,
mais ético, mais humano e mais próspero. A fé na recompensa nos move, como moveu os pioneiros menos de um
século atrás. Eles triunfaram, nós triunfaremos!
Claudio Tedeschi
Presidente da ACIL
Londrina was built on the ﬁxed idea of the pioneers that this land would develop much faster than other places and would never be short of work. ACIL and the
most important institutions of the productive sector still believe in this idea. However the challenges are even greater today than those faced by determined men
and women, who decided to defeat the jungle with their axes and courage alone.
Like them, we also have our tough opponents to face. The pioneers confronted the sacriﬁce of cutting through the enclosed jungle being threatened by jaguars,
mosquitoes and malaria, while living in a truly remote part of the world. Therefore we have a huge responsibility to honour them in our current struggles.
It is their persistence that inspires us to ﬁght against the high taxes, state bureaucracy, corruption in all sectors, the lack of investment in infrastructure and severe
ﬂaws in public safety.
Callused hands, sunburned skin, red soil stained ﬁngernails and the exhaustion of heavy labour were rewarded with the construction of a charming home, where
everyone would ﬁt, Brazilians and foreigners alike.
ACIL pledges that the dynamics of history will be repeated. The wounds of this magniﬁcent city will not resist hard work. ACIL's quest for a freer, more innovative,
more technological, more dynamic, more ethical, more humane and more prosperous business environment is relentless. Faith in reward moves us, as it moved the
pioneers less than a century ago. They have triumphed, we will triumph!
Claudio Tedeschi
President of ACIL
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O Agronegócio Brasileiro vem andando na contramão da crise e representa quase 23% do total do Produto Interno
Bruto (PIB) nacional e mais de 40% das exportações do país. O Paraná é o segundo estado em produção de grãos do
Brasil, representa 20% da produção nacional e a cada ano apresenta uma safra recorde. Também somos grandes
produtores de carne de aves e suínos e exemplo em cooperativismo.
A modernização do setor agro no país, assim como o alto nível de nossos técnicos, ajudou a alavancar a produtividade
de forma sustentável. Hoje, o uso da tecnologia assegura uma pecuária e agricultura de precisão, eﬁciência e
qualidade na produção e preservação do meio ambiente.
Londrina espelha este quadro, com empresas, instituições de pesquisa, ensino e tecnologia em favor do agro. A
economia do Paraná se transformou e também a Sociedade Rural do Paraná (SRP) cresceu e se consolidou como
entidade representativa dos produtores rurais, defendendo seus interesses e incentivando as novas gerações, ao
longo de sua trajetória histórica. Uma história de pioneiros, que através da força do agronegócio ajudaram a construir
a pujunça de Londrina e região.
Afrânio Eduardo Rossi Brandão
Presidente da Sociedade Rural do Paraná
The Brazilian Agribusiness has been growing despite the crisis; it represents almost 23% of the total national Gross Domestic Product (GDP) and over 40% of the
country's exports. Paraná state has been seeing a record harvest every year, taking up 20% of the national grain production, which makes it rank second in the
country for grain output. We are also large producers of poultry and pork meat and leaders in cooperativism.
Brazil leveraged agricultural productivity in a sustainable way by having modernized the sector and by having ﬁrst-class experts in the ﬁeld. Today, the use of
technology allows for quality, eﬃciency and precision in agriculture and livestock farming both in terms of production and environmental preservation.
Londrina has the same approach, which is reﬂected in the number of agricultural companies, technology, research, and educational institutions in the city.
Paraná's economy has transformed. So did Sociedade Rural do Paraná (SRP); it has grown and established itself as the society that has represented rural producers,
defended their interests and inspired new generations throughout the city's history; which is the story of pioneers, who through the strength of the agribusiness
helped build the foundations of Londrina and the region.
Afrânio Eduardo Rossi Brandão
President of Sociedade Rural do Paraná
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Londrina é uma cidade com enorme potencial para o desenvolvimento industrial. Fatores como o empreendedorismo
de seu povo e o número signiﬁcativo de instituições de formação proﬁssional que abriga fazem dela um local propício
para a geração de novos negócios.
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O Sistema Fiep busca contribuir para que esse potencial se consolide e se reverta, cada vez mais, em novos empregos
e mais renda para a sociedade. Além de nos envolvermos em ações como o Fórum Desenvolve Londrina, que busca
mobilizar os diferentes setores da comunidade para pensar o futuro do município, também investimos
permanentemente nas estruturas de Sesi, Senai e IEL instaladas na cidade, com o objetivo de prestar todo apoio
necessário ao setor industrial da região.”
Edson Luiz Campagnolo
Presidente da Federação das Indústrias do Paraná (Fiep)
Londrina is a city with great potential in industrial development. Factors such as its business-minded people and its signiﬁcant number of vocational training
institutions make it a prosperous place for new business.
The Sistema Fiep seeks to ensure that this potential is realised in new jobs and more income for the society. In addition to being associated with the Londrina
Development Forum, which seeks to mobilize the diﬀerent sectors in the community to plan the future of the municipality, we also invest permanently in the
locally based Sesi, Senai and IEL, with the objective of providing all the necessary support to the industrial sector in the region. "
Edson Luiz Campagnolo
President of Federação das Indústrias do Paraná
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A cidade de Londrina se posiciona cada vez mais como uma grande opção para investimentos do setor produtivo. A
cidade reúne todos os requisitos que normalmente são pesquisados pelos investidores, como existência de mão de
obra qualiﬁcada, disponibilidade de água e energia elétrica, sistema de comunicação eﬁciente, escolas de qualidade
desde o fundamental até a universidade, excelente mobilidade e qualidade de vida. A cidade está se transformando
num dos principais polos tecnológicos do país com a presença de grandes institutos de pesquisa e centenas de
empresas voltadas para a área de TIC.
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Pelo estilo de colonização adotado, a cultura local é de empreendedorismo com grande abertura para a inovação.
Além da vocação empreendedora para o comércio, indústria e agricultura, a cidade desfruta de grandes eventos
culturais, com destaque para os festivais de teatro e de música. O Fórum Desenvolve Londrina tem trabalhado, nos
seus 12 anos de existência, para contribuir na construção de um futuro brilhante para a cidade e esse propósito tem
sido alcançado com êxito, já contabilizando grandes feitos para nossa gente.
Ary Sudan
Presidente do Fórum Desenvolve Londrina
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Londrina é uma cidade ímpar, de riquezas naturais e de um povo empreendedor. Dentre os diversos recursos que se
apresentam em nosso município, a prestação de serviços nas áreas de Engenharia e Arquitetura se destaca como um
grande vetor de desenvolvimento.
Proporcionalmente ao número de habitantes, Londrina é a sexta cidade do Brasil no quesito verticalização, ou seja,
edifícios com mais de 12 pavimentos. Nossa cidade conta diversas instituições de ensino que oferecem graduação em
Engenharia e Arquitetura. Os diversos cursos na área e o grande número de obras em andamento colocam os
proﬁssionais de Londrina também em uma posição de destaque. É comum encontrarmos pelo nosso país,
proﬁssionais de Londrina projetando, gerenciando e desenvolvendo obras nas mais diversas áreas e segmentos.
Qualquer empresa que queira se instalar em Londrina encontrará suporte técnico qualiﬁcado entre os proﬁssionais
que aqui atuam.
Londrina é uma cidade preparada e vocacionada ao crescimento.
Brazil Alvim Versoza
Presidente do Clube de Engenharia e Arquitetura de Londrina

Londrina has gradually built a reputation of a great option for investments within the productive sector. The city meets all the requirements that are usually sought
by investors, such as skilled labour, water and electricity supply, eﬃcient communication systems, quality schools (from elementary through to university), urban
mobility and quality of life.
The city is becoming one of the main technological centres of the country with the presence of large research institutes and hundreds of companies within the ICT
area.

Londrina is unique for its natural beauty and entrepreneurial people. Among the various resources that are found in our city, service provision in the areas of
Engineering and Architecture stands out as a great drivers of development.

The local culture still reﬂects the city's colonizers having inherited their entrepreneurial spirit with great openness to innovation. In addition to the businesssavviness for commerce, manufacturing and agriculture, the city also enjoys its great cultural events, especially theatre and music festivals. Fórum Desenvolve
Londrina has, throughout its 12 years of existence, been working to construct a bright future for the city. This has been achieved successfully, already having great
accomplishments to account for, for our people."

Londrina ranks 6th in Brazil in vertical urbanization, which counts the number of buildings with over 12 ﬂoors, in proportion to the number of inhabitants.
Our city has several educational institutions that oﬀer degrees in Engineering and Architecture. The professionals of Londrina are in a prominent position due to
the numerous courses in the area and the large number of construction works that are currently in progress. It is common to ﬁnd professionals from Londrina
designing, managing and developing projects in various diﬀerent areas and segments across the country.

Ary Sudan
President of Forum Desenvolve Londrina

Any company that plans to settle in Londrina will ﬁnd qualiﬁed technical support among the professionals that work here.
Londrina is a city that is prepared and trained for growth.
Brazil Alvim Versoza
President of Clube de Engenharia e Arquitetura de Londrina
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A ideia de construção está presente no DNA de Londrina. Desde os primeiros anos de colonização, o ímpeto
construtivo movia nossos pioneiros. Eles tinham um sonho: criar uma nova civilização no Norte do Paraná. E
conseguiram! Hoje podemos chamá-los de construtores .
Há 30 anos, o Sinduscon Paraná Norte ajuda a ediﬁcar essa história de fé, coragem e trabalho. Unindo empresas e
valorizando pessoas, o Sinduscon abre caminhos para o desenvolvimento econômico, social, ambiental e cultural da
nossa terra.
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Sinduscon. Nosso trabalho é construir Londrina!
Rodrigo Zacaria
Presidente do Sinduscon Paraná Norte
The drive to build is ingrained in Londrina's DNA. From the earliest years of colonization, the urge to construct inspired our pioneers. They had a dream: to create a
new civilization in Northern Parana. And they did it! Today we can call them the constructors.
For 30 years, Sinduscon Paraná Norte has helped build this story of faith, work and courage. By uniting companies and valuing people, Sinduscon leads the way for
the economic, social, environmental and cultural development for our land.
Sinduscon. Our job is to build Londrina!
Rodrigo Zacaria
President of Sinduscon Paraná Norte
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Se queremos um crescimento equilibrado para nossa cidade e região, temos que avançar muito ainda. O setor
metalmecânico, que representamos, é responsável por aproximadamente 5% da arrecadação ﬁscal do estado do
Paraná.
Se analisarmos a cidade de Londrina, o segmento é responsável por aproximadamente 17% dos empregos (5.329) e
empresas (474) do setor industrial londrinense. E é para fortalecer ainda mais este ativo econômico que estamos
desenvolvendo o “ecossistema do setor metalmecânico”. Nós contratamos uma consultoria especializada para
realizar uma radiograﬁa da cidade e região, para mostrar potencialidades, gargalos negativos e possíveis soluções.
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Um estudo identiﬁcou cinco segmentos com muito potencial de crescimento – metalmecânico, Tecnologia da
Informação, Saúde, Agronegócio e Química Fina. Porém, estes segmentos crescem de forma não tão organizada. Por
isto, vencida esta etapa, vamos criar governanças setorizadas para potencializar o desenvolvimento integrado da
cidade e da região.
Valter Orsi
Presidente do Sindimetal Norte do Paraná

Provided that we wish to achieve a balanced growth in Londrina and in the region, we still have a long way to go. Our sector, metal mechanics, provides about 5% of
the tax revenues in Paraná state.
Upon analysis, one can see that about 17% of companies (474) and jobs (5,329) within the industrial sector are from this segment. That's why we are developing
an "ecosystem speciﬁcally for the metal mechanics sector", in order to further strengthen this economic asset. We hired a specialized consultancy ﬁrm to carry out
a comprehensive assessment of the city and region and identify potential areas of development, bottlenecks and possible solutions.
The study highlighted ﬁve segments with high growth potential - Metal Mechanics, Information Technology, Health, Agribusiness and Fine Chemistry. However,
these segments do not grow in a structured manner. Therefore, following this stage, we will create sector speciﬁc governance in order to enhance the integrated
development of the city and the region.
Valter Orsi
President of Sindimetal Norte do Paraná
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Em 2013, o fotógrafo Wilson Vieira foi o ganhador da Maratona Fotográﬁca “ Click seu Amor por Londrina” e
teve seu trabalho de anos reconhecido por este prêmio. O amor a nossa cidade, as suas belezas, construções e
as cenas do cotidiano estão hoje registrados em seu acervo e contam um pouco da nossa história.

