




LONDRINA
TERRA DE
RIQUEZAS
LAND OF WEALTHLAND OF WEALTHLAND OF WEALTH



Apresentação.....................................................................................................................08
Londrina em Desenvolvimento......................................................................................10
Desenvolvimento Humano............................................................................................12
Entre as 100 melhores do País......................................................................................15
Qualidade de Vida.........................................................................................................16
Educação......................................................................................................................18
Saúde............................................................................................................................22
Parque Industrial...........................................................................................................26
Parque Tecnológico.......................................................................................................29
Atividades Instaladas em Londrina...............................................................................30
Indústria.........................................................................................................................32
Pólo de Inovação Tecnológico......................................................................................34
Infraestrutura Local e Regional.....................................................................................36
Energia..........................................................................................................................38
Gás Natural...................................................................................................................38
Infraestrutura Urbana ...................................................................................................41
Transporte Público.........................................................................................................43
Rodoviária.....................................................................................................................44
Distâncias de Londrina.................................................................................................45
Essa Terra Roxa.........................................................................................................48
Características Gerais da Cidade.................................................................................51
População.....................................................................................................................52
História..........................................................................................................................54
Comércio Exterior..........................................................................................................58
Incentivos que o Município oferece..............................................................................60
Construção Civil............................................................................................................62
Malha Viária...................................................................................................................66
Logística........................................................................................................................68
Centro Logístico............................................................................................................70
Sustentabilidade............................................................................................................72
Agronegócio..................................................................................................................76
Pesquisa........................................................................................................................78
IAPAR.............................................................................................................................80
Porque escolher Londrina.............................................................................................82
Turismo..........................................................................................................................84
Eventos..........................................................................................................................86
Esporte..........................................................................................................................90
Feiras.............................................................................................................................92
Comércio.......................................................................................................................94
Segurança.....................................................................................................................97
Mídia..............................................................................................................................98
Consulados...................................................................................................................98
Depoimentos.................................................................................................................101



O FENÔMENO 
CHAMADO LONDRINA

A CIDADE QUE NASCEU COMO EMPRESA 
RENASCE PARA O DESENVOLVIMENTO
Você aperta o botão, a luz acende. Você abre a torneira, sai água. Você liga a TV, há imagens. Você liga o rádio, há sons. Você 
liga o celular, ele fala. Você acessa a internet, ela vai ao mundo. Você sente fome, há comida. Você vai ao supermercado, há 
produtos. Você passa o cartão, ele paga. Você entra no carro, ele anda. Você procura conhecimento, há escolas e 
universidades.

Às vezes a gente esquece que nem sempre foi assim. Houve um tempo em que nenhum dos confortos da civilização era 
acessível às pessoas comuns. Todos esses benefícios, que hoje parecem dados da natureza, só existem por causa do trabalho 
humano e do desenvolvimento econômico. E não há desenvolvimento sem empresas livres.

Londrina nasceu como empresa - eis a sorte e a vocação da Terra Roxa. Até os anos 30 do século passado, nossa cidade era 
apenas um ponto no meio da floresta e uma ideia na cabeça de alguns homens. Foi preciso que gente de todo o planeta, com 
espírito empreendedor, acreditasse no sonho. Só assim o fenômeno chamado Londrina revelou-se possível e hoje é realidade.

Diante das futuras gerações, os londrinenses de hoje têm o dever de continuar acreditando no desenvolvimento de nossa terra. 
Este livro – publicado numa parceria entre a CBN, ACIL e a CODEL- mostra razões para você acreditar e investir em Londrina, 
cidade que se reinventa a cada dia. Uma biblioteca inteira seria necessária para explicar o nosso amor por essa terra; mas as 
páginas a seguir certamente são um ótimo começo.

Venha para Londrina. Venha renascer com a gente.

Por Paulo Briguet

A phenomenon called Londrina
The city that was born as an enterprise reborn to development
By Paulo Briguet
You push a button, the light turns on. You open the faucet, water comes out. You turn the TV, there are images. You turn the radio, there's sound. You turn the cell phone, it speaks. 
You access the Internet, it brings the world. You are hungry, there's food. You go to the supermarket, there are products. You swipe your credit card, it pays. You enter a car, it 
moves. You search for knowledge, there are schools and Universities.
Sometimes we forgot that it hasn't always been like that. There was a time that none of the comfort of civilization was available to common people. All these benefits, that today 
appears to be given by nature, only exist because of the human labor and economic development. And there's not development without free companies.
Londrina was born as a company – that's the luck and calling of the Red Land (as the city is known by). Until the decade of 30' from last century, our city was just a spot in the 
middle of the forest and an idea in the head of some men. It was necessary, that people from around the planet, with visionary spirit, believed in the dream. That was the only way 
to make the phenomenon Londrina to become possible and as it is, a reality. 
Facing the future generation, the living londrinenses (people from Londrina) have the duty to keep believing on the development of our land. This book- published by a 
partnership among CBN,  ACIL,  CODEL,  Sinduscon and the forum Desenvolve Londrina – illustrate reasons for you to believe and invest in Londrina, a city that reinvents itself 
every day. A whole library would be necessary to explain our love to this land; but the pages bellow are certainly a good start.
Come to Londrina. Come and reborn with us.

L O N D R I N A T E R R A D E R I Q U E Z A S P E R F I L I N S T I T U C I O N A L
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LONDRINA 
EM DESENVOLVIMENTO

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, tem 
população de 537.566 habitantes. Sede de uma região metropolitana com mais de 1 milhão de habitantes, centro regional de 
comércio, serviços e agroindústrias.

LONDRINA IN DEVELOPMENT
Located on the north of Paraná state, Londrina manifests a great influence for being an important pole of regional and national development . The county is one of the four most 
important in the south region. Considered to be a big city, it has a population of  537.566 habitants. Headquarters of a metropolitan region with almost half million habitants, 
regional center of business, services and agro industries.

ÁREA
1.656,606 Km²

AREA: 1.656,606 Km²

POPULAÇÃO
537.566 habitantes (estimativa IBGE 2013)

A densidade da população é de 310,80 (hab. / Km²) 

POPULATION
537.566 habitants (estimate IBGE 2013)
The density of population is of 310,80 (hab. / Km²) 

54,46 % 
PESSOAS 
ECONOMICAMENTE 
ATIVAS (PEA)   

54,46 % Working people  (PEA)   

PIB LONDRINA
R$ 9,9 bilhões
O PIB de Londrina representa 72,3% do PIB da região 
(Londrina, Cambé, Ibiporã, Pitangueiras, Rolândia e Tamarana), 
sendo que esta microregião representa R$ 3,8 bi. 
Fonte: (IBGE) 2012

GDP Londrina R$ 9,9 billion
The GDP of Londrina represents 72,3% from the GDP  of the region (Londrina, Cambé, Ibiporã, Pitangueiras, Rolândia e Tamarana), 
this micro region represents R$ 3,8 bi.  Source: (IBGE) 2012

PIB PER CAPTA
19,6 mil reais (IBGE 2010)

GDP PER CAPTA 19,6 thousand reais (IBGE 2010)

PIB - COMPOSIÇÃO SETORIAL

2% Agricultura 
17% Indústria 

81% Comércio e Serviços 

Participation of economic sectors in Londrina's GDP: 
 2% Agriculture,  17% Industry,  81% Commerce & Business

L O N D R I N A T E R R A D E R I Q U E Z A S P E R F I L I N S T I T U C I O N A L

LONDRINA
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DESENVOLVIMENTO
HUMANO

L O N D R I N A T E R R A D E R I Q U E Z A S P E R F I L I N S T I T U C I O N A L

Uma economia forte e com reflexo positivo na qualidade e na expectativa de vida dos seus munícipes. A segunda maior cidade 
do Paraná 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 Londrina ser considerada 
uma cidade de alto desenvolvimento.

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 72,75 anos em 2000 para 75,19 anos em 2010

IDOSOS
A média nacional é de 10,20% de idosos no número geral de habitantes e em Londrina esse número é de 12,65%. 
Mais tempo de vida, com mais qualidade.

TAXA DE MORTALIDADE INFANTIL A CADA MIL NASCIDOS
12,03%, no Brasil a taxa no mesmo ano foi de 12,9%. 
Fonte: Secretaria Municipal de Saúde de Londrina, Secretaria Estadual de Saúde do Paraná e ONU.

POPULAÇÃO EM ESTADO DE POBREZA 
6,5%, enquanto a média nacional é de 28,8%
Fonte:  Ministério do Desenvolvimento Social

HUMAN DEVELOPMENT
A strong economy and with positive reflex on the quality and expectancy of life of its habitants. The second largest city of Paraná is in 6th place among the State's counties on the 
ranking of the Human Development Index (IDH). 

The county index is 0,778, which represents a growth of 62 points in ten years and makes Londrina to be considered a city of high development.
The average of Londrina's life expectance is 75 years old, an estimated average above the national average that is 73 years old. The IDH shows that the expectance of live on the 
habitants of Londrina rose from 72,75 years old in 2000 to 75,19 years old in 2010.
Elderly -  the national average is 10,20% of elderly  on the general number of habitants, in Londrina this number is 12,65%. More life expectance, with more quality of life.

Infantile Mortality index – to each one thousand of newborn 
12,03%, in Brazil the index on the same year was of 12,9%. 
Source: Secretaria Municipal de Saúde de Londrina (County's health office),  Secretaria Estadual de Saúde do Paraná (State's health office from Paraná) and UN.

The population on the State in Poverty is 6,5%, therefore the national average is 28,8%
Source:  Ministério do Desenvolvimento Social.
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L O N D R I N A T E R R A D E R I Q U E Z A S

ENTRE AS
100 MELHORES DO PAÍS
Londrina é uma cidade que atrai investimentos de empresários do Brasil e do exterior. Em uma região promissora, tem o índice 
Firjan de Desenvolvimento Econômico Municipal (2010) de 0.8828. Dentre as cidades paranaenses apresenta alto 
desenvolvimento estando em segundo lugar, atrás apenas da capital, ocupando ainda lugar entre as 100 melhores do país.

A cidade está se equipando para dar suporte às novas e atuais empresas: Otimização do Terminal de Cargas Alfandegárias 
(Porto Seco),  Novos condomínios industriais, Aeroporto Internacional, Parque Tecnológico. Incentivos fiscais para atração de 
empresas.

Among the best 100 in the country 
Londrina is a city that attracts investment form national and international entrepreneurs. In a promising region, has the Firjan of Economic Development Index (2010) of 0,8828. 
Among the State cities, represents high development, being second place, behind the capital city, occupying a place among thebest 100 in the country.  
The city is getting ready to give support to new and actual companies: Optimization of the Customs Cargo Terminal (Dry Port), New industrial condominiums, International, 
Airports, Technological Parks, Tax incentives to attract companies. 

P E R F I L I N S T I T U C I O N A L
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MUNICÍPIOS

Estados PR

Curitiba

Londrina

Maringá

Araucária

Medianeira

Campo Mourão

Cianorte

Ponta Grossa

Cascavel

Franscico Beltrão

RANKING
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1,0000
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0,8410
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0,7187
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0,8058
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0,7938
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0,8226
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0,8689
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0,8715

0,8184
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0,6546

0,8252

0,7474

0,8233

0,8034

0,6962

EDUCAÇÃO
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0,8593
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0,7944

0,7777

0,7721

0,8221
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0,9508
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0,9235

0,9128

0,9413

0,9144

0,9552

0,8759

0,8773

0,9148

VARIAÇÃO

09/10

3,4%

1,6%

1,1%

0,5%

4,3%

0,8%

1,3%

0,7%

1,7%

2,3%



L O N D R I N A T E R R A D E R I Q U E Z A S

QUALIDADE
DE VIDA

2ª MELHOR CIDADE 
PARA SE VIVER NO ESTADO, 
FICANDO ATRÁS APENAS DA CAPITAL CURITIBA.

2nd best city to live in the State, after the capital Curitiba 

Em qualidade de vida ocupa a 47ª posição entre todas as cidades do país. Emprego, saúde e educação impulsionam este 
índice da Firjan de Desenvolvimento Municipal (IFDM).

In quality of life, occupies the 47th position among all cities in the country. Employment, health and education help to increase this index form Firjan of County Development 
(IFDM). It is the 5th best city in the South of the country to have a professional career, and the 24th best city to live and work.

5ª  melhor cidade do Sul do País para fazer carreira profissional

24ª melhor cidade do país para viver e trabalhar.

P E R F I L I N S T I T U C I O N A L
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EDUCAÇÃO

EDUCATION
An education with a well developed system, primary and secondary, and a variety of technical and international (bilingual) schools. The county implants a full time education 
system, with a project that guarantees an offer on the inclusive education on traditional schools, and the pedagogic articulation among regular teaching and the specialized 
educational support 

Um ensino com um sistema bem desenvolvido, primário e secundário, e uma variedade de escolas técnicas e internacionais 
(bilíngues).  O município implanta seu ensino em tempo integral, com um projeto que garante a oferta de educação inclusiva, 
em escolas tradicionais, e a articulação pedagógica entre o ensino regular e o atendimento educacional especializado. 

89,5%
DAS CRIANÇAS ENTRE 

5 A 6 ANOS
FREQUENTAM A ESCOLA
89,5% of children between 5 and 6 years old go to school 

  111 thousand students enrolled on fundamental education system 

111 MIL ESTUDANTES MATRICULADOS 
NO ENSINO REGULAR

66.637 thousand students on the county educational system on urban, rural and Indian schools, 
besides the infantile educational centers and CEIS – Centers of infantile education associated 
(IBGE 2012)

66.637  MIL ALUNOS NA REDE MUNICIPAL, 
ESCOLAS URBANAS, RURAIS E INDÍGENAS, 
CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL E AS 
CEIS – CENTROS DE EDUCAÇÃO INFANTIL 
CONVENIADOS (IBGE 2012).

387 estabelecimento de ensino
387 teaching establishment 

400 mestres e doutores formados por ano 
400 master and doctors graduated a year 

4 escolas internacionais
4 international schools

14 instituições de ensino superior
14 teaching institution of higher education

32.042 matriculados em cursos de graduação
32.042 students enrolled in graduate courses

4.500 alunos no ensino técnico profissionalizante
4.500 students enrolled in technical and vocational courses

64% têm acessibilidade 
64% are accessible 

98% com acesso a internet
98% with Wii fii

92% têm biblioteca
92% with library

98% dos professores com ensino superior
98% teachers have University's degrees

74,4% aprovação no ensino médio
74,4% index of approval on the fundamental education system 

18 19

ESCOLAS MUNICIPAIS
COUNTY SCHOOL INFRASTRUCTURE 

Fonte: Secretaria municipal de Educação (Education Secretary of County) *Data from school census 2011
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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. 

 - 02  Universidades públicas:  Universidade Estadual de Londrina e Universidade Tecnológica Federal do Paraná
 - 01 Instituto Federal
 -10 Universidades e Faculdades privadas 

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 pesquisa.

The quality on education is an every day challenge in the city of Londrina. With an expressive number of Universities and public colleges of international renowned and 
prosperous on the private sector, the city attaches quality on schooling programs and on the research field. It unites a selective group of professors and professionals with 
academic experiences and important executive position on companies and institutions. 
- 02 Public Universities - Universidade Estadual de Londrina e Universidade Tecnológica Federal do Paraná
- 01 Federal Institute
- 10 Universities and private Colleges 
The city`s system reunites students from different states, attracted by the excellence and by the jobs opportunities on the same region. Londrina is the ideal place for the ones 
who desire to study and develop researches.

L O N D R I N A T E R R A D E R I Q U E Z A S
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ENSINO A DISTÂNCIA

*9 esperando por reconhecimento  

00
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00
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SUPERIOR 
TÉCNICO

01

04

10*

09

GRADUAÇÃO

04

47

00

11

PÓS -  GRADUAÇÃO

Universidade Estadual de Londrina – UEL 

Unopar 

IAPEC 

Faculdade Teológica Sul Americana – FTSA

ENSINO SUPERIOR E PÓS - GRADUAÇÃO

ENTIDADE

Faculdade Arthur Thomas

Centro de Educação Profissional de Londrina - SENAI

Centro Universitário Filadélfia - UNIFIL

Faculdade Pitágoras - Campus Metropolitana

ISBL - Centro Educacional Evangélico

Faculdade Teológica Sul Americana - FTSA

IAPEC

ISAE/FGV

Pontifíca Universidade Católica do Paraná - PUC/PR

Universidade Estadual de Londrina - UEL

Universidade Tecnológica Federal do Paraná - UTFPR

Universidade do Norte do Paraná - UNOPAR

Instituto Federal do Paraná

TOTAL

GRADUAÇÃO PÓS-GRADUAÇÃO

342

5.300

532

17

151

18

1.797

15.967

304

7.307

307

32.042

140

4.419

603

9

136

14

295

2.223

46

1.580

218

9.683

53

353

127

16

14

6

76

1.635

70

630

45

3.025

80

337

1.203

149

50

350

339

4.932

86

982

8.508

86

255

73

36

139

1.320

71

589

2.569

8

42

270

16

33

122

134

1.184

57

175

2.061

MATRÍCULAS CONCLUINTES PROFESSORES MATRÍCULAS CONCLUINTES PROFESSORES

Higher Education and Post Graduation on the County of Londrina



1.970 
LEITOS

ENTRE PÚBLICOS E PRIVADOS

 1.970 Beds

157 SERVIÇOS
DE SAÚDE DO SUS

 157 Health Services Units of SUS in the county

SAÚDE
Londrina é referência nacional em serviços de saúde, com profissionais qualificados, uma infraestrutura diferenciada e 
serviços especializados. Com rede de atendimento privada, estadual, municipal e filantrópica, a cidade é polo regional com 
atenção primária, de média e alta complexidades, atendendo 300 cidades em uma macrorregião de 1.946.305 pessoas. 

A cidade possui  uma rede de atendimento de urgência e emergência com postos atendendo de 16 e 24 horas, Pronto 
atendimento infantil, Pronto Atendimento Adulto e Samu, que perfazem juntos 652.731 atendimentos/ano. Conta ainda com o 
programa saúde da família e com apoio de um helicóptero para transportes aéreos.

Health
Londrina is a national reference on health services, with qualified professionals, a specialized infrastructure and services. With a network of private, state, municipal and 
philanthropic services, the city is a regional polo with primary attention, of high and medium complexities, serving 300 cities.
The city has a chain of urgent and emergency services with units that serve the population 16 and 24 hours, Infantile Units, Adult Units and Samu (ambulance system) that 
together perform 652.731 services/year. Also, there is a Family health program and a helicopter to air transport.

1.155 SERVIÇOS DE SAÚDE OFERECIDOS NO MUNICÍPIO

Central de Regulamentação Médica das Urgências

Central de Atenção Homoterapia e ou Hematologia

Centro de Apoio Psicossocial

Centro de Saúde / Unidade Básica de Saúde

Clínica / Centro de Especialidade

Consultório 

Cooperativa

Hospital Especializado

Hospital Geral

Hospital Dia

Policlínica

Polo Academia de Saúde

Pronto Atendimento

Pronto Socorro Geral

Secretaria de Saúde

Unidade de Apoio Dagnose e Terapia  (SADT ISOLADO)

Unidade de Atenção Indigena

Unidade de Vigilância em Saúde

Unidade Móvel de Nível Pré-Hospitalar Urgência

01

02

03

52

131

816

05

08

14

05

28

01

01

02

03

65

01

01

15
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1959
Primeiro curso de medicina na cidade

1º 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. 
Realiza quase a totalidade por meio de partos normais.

1984
Bebê-clínica da Universidade Estadual de Londrina
Trabalho pioneiro no país e do mundo.

Health in Highlight 
1959 – First course in Medical School in the City , 1º city in the country to perform a kidney transplant 
AML – Medical Association of Londrina: Holds more than 200 scientific events a year 
County Maternity : Elected the best in the south of the country with the Galba de Araújo award. Perform almost all the birth with natural 
1984 - Baby-clinic of the Universidade Estadual de Londrina. Pioneer work on the entire world.

Londrina has 5 tertiary hospitals
HOSPITAL EVANGÉLICO: Serving a high complexity, it has since 1985 the title of hospital child friendly. It participates on the national program of Humanization of Hospital 
Assistance 
SANTA CASA: It has the highest classification on the incentive program to the Integration of SUS – federal program of free health. It is the only Hospital on the interior side of the 
state to perform heart transplant.
HOSPITAL DO CÂNCER: One of the major center of reference in cancer treatment in the country, it performs 5200 attendance per month, having a specialized clinic board of 
more than 100 doctors.
HOSPITAL UNIVERSITÁRIO: Major public hospital of the region, it serves 350 cities in Paraná and other states. The only hospital to have a ward for severe burning injury. 
HOSPITAL DAS CLINICAS: Inside the University Campus of UEL – Universidade Estadual de Londrina, it supplies specialized appointments to more than 8 thousand patients a 
month.

HOSPITAIS TERCIÁRIOS

P E R F I L I N S T I T U C I O N A LL O N D R I N A T E R R A D E R I Q U E Z A S

SAÚDE EM
DESTAQUE HOSPITAL EVANGÉLICO

Atendendo alta complexidade, tem desde 1985 o título de hospital amigo da criança. Participa do programa Nacional de 
Humanização da Assistência Hospitalar

SANTA CASA 
Tem a mais alta classificação no programa de incentivo à integração ao SUS – Sistema único de Saúde. É o único credenciado 
no interior do Paraná pelo Ministério da Saúde a fazer transplantes de coração.

HOSPITAL DO CÂNCER
Um dos principais centros de referência no tratamento de câncer no país, realiza 5200 atendimentos por mês, tendo um corpo 
clínico especializado de mais de 100 médicos.

HOSPITAL UNIVERSITÁRIO
Maior hospital público da região, atende 350 cidades do Paraná e outros estados. Único hospital equipado com  ala de 
queimados.

HOSPITAL DAS CLINICAS
Dentro do campus universitário da UEL – Universidade Estadual de Londrina atende consultas de especialidades a mais de 8 
mil pacientes por mês.
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Londrina tem sete parques industriais e se prepara para instalar mais um na zona norte da cidade. São 2954 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.

Industrial Parks
Londrina has seven industrial parks and is getting prepared to launch one more on the north zone of the city. There are 2954 industrial facilities that represent 17% of the county's 
economy. Beyond that, the county's industry corresponds to 69% of the total industrial facilities in the micro region of Londrina e for of the state of 6% Paraná.

P E R F I L I N S T I T U C I O N A LL O N D R I N A T E R R A D E R I Q U E Z A S

38.110 
EMPREGOS 

23% dos empregos do município

5% dos empregos do estado do PR
Fonte: RAIS/TEM (2011)

38.110 job position available by the industry | 23% of county's job positions
5% of jobs' position of Paraná state | Source: RAIS/TEM (2011)

SETORES INDUSTRIAIS REPRESENTATIVOS: 
1/3 DOS EMPREGOS INDUSTRIAIS DA CIDADE

Representatives Industrial Sectors 1/3 of industrial jobs of the 

MICROREGIÃO

Construção de edifícios / Building Construction  

Vestiários / Clothing

Abate de animais   / Animal Slaughter

Vestiários / Clothing  

Empreendimentos Imobiliários / Real State Ventures 

Construção de edifícios / Building Construction  

LONDRINA

PRINCIPAIS SETORES INDUSTRIAIS
MAIN INDUSTRIAL SECTORS

VESTUÁRIO
Clothing

METAL 
MECÂNICO
Mechanic Metal

CONSTRUÇÃO 
CIVIL

Civil Construction

TÊXTIL
Textile

ALIMENTOS
Food

PLÁSTICO
Plastic

TI (SERVIÇOS)
TI (service)

QUÍMICO
Chemicals

PARQUE 
INDUSTRIAL
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TECHNOLOGICAL PARK
The technological parquet O Francisco Sciarra was designed to consolidate Londrina as a technology pole, materializing the county's intention of qualification the economical 
development of the city, increasing its attractiveness and adding value (knowledge) to its product and service, and to motivate the research and development. 

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 qualificar o desenvolvimento econômico da cidade, aumentando sua atratividade e 
adicionando valor (conhecimento) a seus produtos e serviços e fomentar a pesquisa e desenvolvimento

ÁREA TOTAL: 126.000 M²

ÁREA PARA IMPLANTAÇÃO DE EMPRESAS 
E CENTROS TECNOLÓGICOS: 70.000 M²

Total Area: 126.000 m2
Area Implementation of Companies
Technological Centers: 70.000 m²

29



L O N D R I N A T E R R A D E R I Q U E Z A S

ATIVIDADES INSTALADAS 
EM LONDRINA 

Indústrias

Profissionais Liberais

Agricultura, Pecuária, Produção Florestal, Pesca e Aquicultura 

Indústrias de Transformação

Eletricidade e Gás

Água, Esgoto, Atividades de Gestão de Resíduos e Descontaminação

Construção Civil

Comércio, Reparação de Veículos, Automotores e Motocicletas

Transporte, Armazenagem e Correio

Alojamento e Alimentação

Informação e Comunicação

Atividades Financeiras, Seguros e Relacionados

Atividades Imobiliárias

Atividades Administrativas e Serviços Complementares

Atividades Profissionais Científicas e Técnicas

2.747

29.399

57

2.312

09

49

1.682

12.343

1.216

1.598

785

582

387

1.756

1.859
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PRINCIPAIS INDÚSTRIAS

CIA CACIQUE DE CAFÉ SOLÚVEL
A fábrica na cidade de Londrina é uma das maiores unidades de produção do mundo de café solúvel, com capacidade para 
produzir 70 toneladas por dia. O processo é certificado pela NBR ISSO 9001-2000 e os produtos são exportados para 76 
países localizados em 5 continentes.

MILÊNIA AGROCIÊNCIAS
Indústria do segmento agroquímico possui duas unidades industriais, sendo uma delas em Londrina. A companhia faz parte 
do grupo israelense Makhteshim Agan, presente em mais de 100 países.

ATLAS SCHINDLER
Empresa do Grupo suíço Schindler, atua em todos os continentes e possui mais de 135 anos. Fabrica, instala, moderniza e 
presta serviços de manutenção em elevadores, escadas e esteiras rolantes. 

DIXIE TOGA
Uma das maiores empresas de embalagem da América Latina. Entre os mercados atendidos pela companhia estão alimentos, 
bebidas, cosméticos, farmacêuticos, higiene pessoal, limpeza doméstica, médico-hospitalares, pet food e tabaco. A planta de  
Londrina é uma das 18  no Brasil.

Industry
The city has a diverse Industrial Park. Main Industries: 
Cia Cacique de Café solúvel: The facility in the city of Londrina is one of the biggest units of soluble coffee, with a capacity of 70 tons a day. NBR ISO 9001-2000 certifies the 
process and the products are exported to 76 countries located in five continent.
Milênia Agrociências: An Industry of agro chemistry segment has two industrial units, one of them in Londrina. The company belongs to an Israeli group Makhteshim Agan, 
present in more than 100 countries.
Dixie Toga: One of the largest companies of packing solution in Latin America. Among the markets achieved by the company are segments of food, beverage, cosmetics, 
pharmaceuticals, personal hygiene, domestic hygiene, medical-hospitalar, pet food and Tabaco. The headquarters in Londrina is one of 18 units in Brazil
Atlas Schindler: A company from the Swiss group Schindler, acts in all continents and is more than 135 years old. It fabricates, installs, modernizes and maintains elevators, 
escalators and conveyors belts.

P E R F I L I N S T I T U C I O N A LL O N D R I N A T E R R A D E R I Q U E Z A S

INDÚSTRIA
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TECHNOLOGICAL INNOVATION POLO 
Londrina is a polo of technological innovation, with 120 companies recognized on the field of IT, acting in 27 Brazilian states and having 10% of the labor exported to 18 
countries. The sectors that are mostly granted are: furniture industry, civil construction, mechanic metal, clothing industry, retail, biotechnology, wholesales and distributors.
It has agencies such as ADETEC (Agency of Technological development of Londrina and Region) that help to articulate actions among several sectors, and the INTUEL 
(International Incubator of Technological Base of UEL), that also develops activities in products or innovational procedures, being a reference on the technology segment.

L O N D R I N A T E R R A D E R I Q U E Z A S

POLO DE INOVAÇÃO
TECNOLÓGICA

Londrina é pólo 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, atacados e distribuidoras.

Agências como a ADETEC (Agência de Desenvolvimento Tecnológico de Londrina e Região), ajudam a articular ações entre 
diversos setores e a INTUEL (Incubadora Internacional de Empresas de Base Tecnológica da UEL), que também desenvolve 
atividades em produtos ou processos inovadores, sendo no segmento de tecnologia uma referência na área.

P E R F I L I N S T I T U C I O N A L

ATOS
Empresa global de serviços de tecnologia da informação com faturamento anual em 2012 de 8.8 bilhões de Euros e 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 52 países de vários 
continentes.Possui sede de 13 mil m² no Parque Tecnológico de Londrina. Recebeu prêmios nacionais e foi escolhida pela 
Finep uma das empresas mais inovadoras do país em 2007.

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. 

Atos: A global company of information technology with an annual income (2012) of 8,8 billons Euros. And 77 thousand partners in 47 countries. It offers IT services in three areas: 
Consulting & Services of Technology, Integration of Systems and managed services and of BPO and transnational services, through a World line subsidiary.

Angelus: Odontological Products of Industry, it exports products that are used on dental offices to 52 countries in different continents. It has a facility of 13 thousand m² on the 
Technologic Park of Londrina. It received national awards and it was chosen by Finep as one of the most innovator companies in the country in 2007. 

Indusbello: An deontological industry that recently stared to produce medical products. It is certified ISO 9001, ISO 13485, CE and GPF. 
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DAS 100 EMPRESAS 
CERTIFICADAS NO PARANÁ, 

29 SÃO DE LONDRINA.
From 100 certified companies of Paraná, 29 are in Londrina



AEROPORTO
A cidade tem um aeroporto com movimento de mais de um milhão de passageiros por ano, com 19 
posições de check-in e 385 vagas de estacionamento. Possui um Terminal de Logística de Cargas com 
área de Recebimento, Armazenagem e Liberação de 486,63m².

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 a Curitiba. E ainda às rodovias PR-538, PR-323, PR-
545, PR-218.

Railroad: A rail extension connects Londrina to a mesh of 12.9 thousands of kilometers, covering the states of Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, São Paulo, Mato 
Grosso and Mato Grosso do Sul. The loads carried are agricultural commodities and industrial products.
Ports: Londrina is 489 km from Paranaguá Port, the largest export port of agriculture products of Brazil and Grain bulks of Latin America, it occupies fourth place in the world. And 
it is also 600 km from Santos Port (SP), the main Brazilian port.
Highways: The rodoviary road that attends Londrina belongs to BR-369, which crosses the county from north to south and connects Londrina 's county to Primeiro de Maio and 
Curitiba. There are also the roads PR-538, PR-323, PR-545, PR-218.
Airport: The city has an airport with traffic of more than one million passengers per year, with 19 positions of check-in and 385 parking lot spots. It has a Cargo Logistic Terminal to 
receive, storage and clearance of goods of 486,63m².
Bus Terminal: With a project of the architect Oscar Niemeyer, that suffered some modifications, the Bus Terminal of Londrina José Garcia Villar is considered one of the most 
functional and beautiful of the country. In 20013 it received the maximum award as the best bus station. 

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. 

P E R F I L I N S T I T U C I O N A L

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.

LOCAL AND REGIONAL INFRASTRUCTURE 
The county is highlighted by the infrastruction that it is offered to the entrepreneur group and the support given to companies that already develop their activities.
- One of the few cities to have a Customs Cargo Terminal, a structure to clear customs duty to speed up the shipping and receiving of international cargos.
- Structure of transported with: ferry line, airway lines and integrated roads of the state on the called integration ring.
- Excellence in communication and optical fiber of high technology.

L O N D R I N A T E R R A D E R I Q U E Z A S

INFRAESTRUTURA
LOCAL E REGIONAL

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.
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FERROVIA
Um ramal ferroviário 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. 



Energy: A new substation is in construction and four units that already exist are being expanded; moreover, there will be a line of subtransmition, that will bring the 
interconnection of the main substation, and four new lines, that will connect units located on the county with other regions in Ibiporã, Rolândia e Figueira.
Natural Gas: 5 km of Gasodute
The county has a Unit of regasify of Natural Gas – UAG, belonging to the Gas Company of Paraná – COMPAGAS, with a capacity of 52.000m³, close to PR-445. To distribute gas 
to industries, COMPAGÁS implanted closely to five kilometers of gasedute in 2013.

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.

GÁS NATURAL

Uma nova subestação está em fase de construção e quatro unidades já existentes estão em fase de  ampliação; além disso,  
uma linha de subtransmissão irá proporcionar a interligação das principais subestações, e quatro novas linhas, que interligarão 
unidades localizadas no município com outras na região, em Ibiporã, Rolândia e Figueira.

ENERGIA

L O N D R I N A T E R R A D E R I Q U E Z A S
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INFRAESTRUTURA
URBANA
Londrina tem uma excepcional infraestrutura urbana que vem se desenvolvendo ao longo dos anos, evoluindo em qualidade e 
equipamentos.

ENERGIA ELÉTRICA
São 10 subestações que fazem a distribuição de energia elétrica na cidade de Londrina, sendo que 100% da população têm 
acesso ao serviço público. 

ÁGUA E SANEAMENTO
A população de Londrina é atendida com cinco estações de tratamento.  O Sistema é composto pelo Sistema Cafezal (42% da 
população), pelo Sistema Tibagi (55%), Sistema Guarani (poços do Aquífero Guarani – 8%) e poços do Aquífero Serra Geral.

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, tendo ainda a única empresa municipal de telecomunicação do Brasil, a Sercomtel, que possui 49 pontos de WiFi 
divididos entre praças e prédios públicos. 

URBAN INFRASTRUCTURE
Londrina has an exceptional urban infrastructure that was developed through out the year, evolution in quality and in equipment.
Electrical Energy: There are 10 substations that distribute electric power in Londrina, giving access to 100% of the population to public service. 
Water and Sanitation: The population of Londrina is attended by five treatments.
The system is composed by the Sistema Cafezal (42% of the population), by the Sistema Tibagi (55%), by Sistema Guarani (artesian wells Guarani – 8%) and the artesian wells 
Serra Geral.
TelecommunicationLondrina has mobile and non-mobile phone from more than one company, with easy access to Internet with broadband, 3G, 4G, optional fiber network. It is 
the only county to have its own telecommunication company, Sercomtel, which has 49 Wi-Fi spots shared among squares and public buildings. 

100% de água potável
100% drinking water

90% de tratamento de esgoto
90% sanitation treatment

111.131 ligações residenciais
111.131 resident connections

5.472 famílias atendidas com Tarifa Social
5.472 family served by the Social fee  

180 milhões de litros de água por dia 
180 millions of liters of water a day 

15 centros de preservação 
15 conservation centers 

P E R F I L I N S T I T U C I O N A L
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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 130 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.

Public Transport: Local and metropolitan bus companies, offering conventional and special services, supply public transportation. The city has many urban terminals 
distributed along the routes and more than 130 bus lines in operation. Besides the fact that has a great quantity of taxis. The public transport in the city is among the best and 
cheapest ones in Brazil. 

Número de veículos: 378
Number of vehicles: 378

Número de pontos: 78
Number of bus stops: 78

Serviço de Táxi
Taxi Service

Serviço de transporte coletivo
Collective Public Transport

Número de veículos: 415 ônibus
Number of vehicles: 415 buses

Número de linhas: 117
Number of lines: 117

Número de veículos: 111
Number of vehicles: 111

Serviço de transporte escolar
School Transport Service

Número de veículos: 344
Number of vehicles: 344

Serviço de mototáxi
Moto taxi Service

Fonte: Companhia de Transito e Urbanização de Londrina (CMTU) | Source: Companhia de Transito e Urbanização de Londrina (CMTU)
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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 a Curitiba. 
Outras rodovias são: PR-538, PR-323, PR-545, PR-218.

DISTANCES FROM LONDRINA
Highways: The main roads that cross Londrina are:  BR-369 that runs from east to west of the state and connects the city to Cambé, Ibiporã and many other cities. Also, PR-445 
which trans pass the county from north to south, connecting Londrina to Primeiro de Maio and Curitiba. Other roads are: PR-538, PR-323, PR-545, And PR-218.

TEMPO DE VÔO

Assunção

Buenos Aires

Montevideu

Santiago

Santa Cruz de La Sierra

59 min

2h 03min

1h 58min

3h 09min

1h 44min

Florianópolis

Belo Horizonte

Brasília

Campo Grande

Cuiabá

Curitiba

Fortaleza

Foz do Iguaçu

Porto Alegre

Recife

Rio de Janeiro

Salvador

São Paulo

47min

1h 12min

1h

41min

1h 26min

23min

3h 39min

37min

1h 04min

3h 27min

1h 10min

2h 31min

40min

Aracaju

Belém

Belo Horizonte

Boa Vista

Brasília

Campo Grande

Cuiabá

Curitiba

Fortaleza

Goiania

João Pessoa

Manaus

Maceió

2.584 Km

2.891 Km

1.002 Km

4.445 Km

1.083 Km

615 Km

1.303 Km

379 Km

3.356 Km

884 Km

3.177 Km

3.660 Km

2.860 Km

Natal

Palmas

Macapá

Porto Alegre

Porto Velho

Recife

Rio Branco

Rio de Janeiro

Salvador

São Luiz

São Paulo

Teresina

Vitória

3.354 Km

1.734 Km

2.597 Km

1.040 Km

2.759 Km

3.067 Km

3.293 Km

953 Km

3.274 Km

2.928 Km

538 Km

2.860 Km

1.406 Km

Fonte: Departamento Nacional de Infraestrutura e transporte (DNIT)
Source: Departamento Nacional de Infraestrutura e transporte (DNIT)
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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.

Bus Terminal: The Bus terminal of Londrina José Garcia Villar is one of the major areas of arrivals in the city, receiving more than 2 million of passengers a year. There are 
16.813,90 m2 of construction, with 55 platforms of arrivals and boarding and 21 companies that operate the transportation to many different Brazilian states. 

RODOVIÁRIA

MOVIMENTO DE ÔNIBUS 

LINHAS

Intermunicipais

Interestaduais

Total

Em Trânsito

Turismo

TOTAL GERAL

PARTIDAS

28.665

14.636

43.301

31.876

509

75.686

CHEGADAS

28.647

14.033

42.680

-

-

42.680

TOTAL

57.312

28.669

85.981

31.876

509

118.366

MOVIMENTO DE PASSAGEIROS 2011

LINHAS

Intermunicipais

Interestaduais

Total

Em Trânsito

Turismo

TOTAL GERAL

EMBARCADOS

439.246

404.348

843.594

634.985

15.701

1.494.280

DESEMBARCADOS

573.379

258.468

831.847

-

-

831.847

TOTAL

1.012.625

662.816

1.675.441

634.985

15.701

2.326.127

Fonte: Terminal Rodoviário de Londrina/Departamento Operacional do Terminal de Passageiros
Source: Terminal Rodoviário de Londrina/Departamento Operacional do Terminal de Passageiros.
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ESSA TERRA
ROXA

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

This red land
The county was installed in December 10th of 1934, and has eight administrative district: Guaravera, Irerê, Lerrovile, Maravilha, Paiquere, São Luiz, Espirito Santo e Warta.

L O N D R I N A T E R R A D E R I Q U E Z A S

POSIÇÃO GEOGRÁFICA
Altitude: 585m    
Latitude: 23 º 18 ' 37 '' S
Longitude: 51 º 09 ' 46 '' W
GEOGRAPHIC LOCATION - 2011
Altitude (meters) 585    
Latitude 23 º 18 ' 37 '' S
Longitude 51 º 09 ' 46 '' W

FONTE: IBGE  (2011) | Source: IBGE  (2011)

DENSIDADE DEMOGRÁFICA 
311,30 hab/km2
Demographic Density 311,30 hab/km²
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97,4% POPULAÇÃO 
VIVE NA ZONA URBANA
Population that lives on urban area 97,40%

LONDRINA

Rolândia

Cambé

Arapongas

Apucarana

Califórnia

TamaranaMarilândia do Sul

São Jerônimo
da Serra

Assaí

Ibiporã

Sertanópolis

48



CARACTERÍSTICAS 
GERAIS DA CIDADE

ÁREA TOTAL DO MUNICÍPIO 1.650, 809 KM²
(1% DA ÁREA TOTAL DO ESTADO DO PARANÁ).

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.

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 Characteristics of the City 
County's total area 1.650, 809 km², (1% of the total area of the state of Paraná) The highest point in the county has an altitude of 820 – 844 m and it is close to Lerroville. 
The soil of the region is predominantly of basaltic origin. 
Weather: It is classified as humid subtropical, with rains in all seasons, with the possibility of dry periods during the winter, The temperature of the hottest month is superior to 
25,5° C and the temperature of the coldest month is lower to 16,4° C.  The annual average temperature is 20°c. 
River: The main rivers are: Tibagi, Taquara e Apucarana, having many sub rivers: Apertados, Cafezal, Apucaraninha, Jacutinga, Cambezinho, Bom Retiro and Quati.
Vegetation: Few of the remaining natural vegetation (pluvial tropical and subtropical forest) that covered the region. The Godoy forest (Reserva Florestal Estadual) and the  
Indian Reservation of Apucaraninha are forest formation that demonstrate the variety of genres and the species of vegetation that was found on the region. Soil of basaltic origin. 

P E R F I L I N S T I T U C I O N A L

TEMP. MAX. MÉDIA °C 

TEMP. MÉDIA °C

TEMP. MÍN. MÉDIA °C

PRECIPITAÇÃO MÉDIA (mm)

JAN

29,6

23,9

19,6

211,4

FEV

29,7

23,8

19,5

186,1

MAR

29,7

23,5

18,7

136,1

ABR

28

21,6

16,6

111,1

MAI

24,4

18,3

13,5

117,7

JUN

23,2

16,9

12

89,6

JUL

23,5

16,9

11,5

65

AGO

25,8

18,8

12,8

48,7

SET

26,4

19,9

14,5

121,2

OUT

28,7

22,2

16,7

131,3

NOV

29,4

23,1

17,8

161,4

DEZ

29,4

23,7

19

208,1

ANO

27,3

21,1

16

1.588
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EVOLUÇÃO
DA POPULAÇÃO

Os principais grupos imigratórios de Londrina são italianos, seguidos por portugueses, japoneses, alemães e espanhóis. 
Outros grupos imigratórios menores são os 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 é de descendentes de italianos, que individualmente é 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.

The main migratory groups in Londrina are Italians, followed by Portuguese, Japanese, Germans and Spanish. Other oratory groups are Arabian, Jew, British, Chinese's, 
argentines, Netherlands, polish, Ukrainians, checks and Hungarians. The Italian consulate of Londrina estimates that more than one third of the population on the north of 
Paraná is descendent of Italians that individually is the largest ethnic group of the region. The Japanese community of Londrina adds around 25.000 individuals (among 
nationals and descendants), the second largest one in Brazil and one of the largest ones in the world outside Japan.

L O N D R I N A T E R R A D E R I Q U E Z A S P E R F I L I N S T I T U C I O N A L

POPULAÇÃO

FONTE: IBGE 
Censo Demográfico

NOTA: Dados do 
Universo. 

*Projeção para 2013

SOURCE: IBGE 
Demographic Census

NOTA: Data from universe.
*Projection for 2013

Total da População: 537.566 hab
Total of population: 537.566 habitants

Mulheres: 311.788
Total of Women: 311.788

Homens: 225.776
Total of Men: 225.776

População Rural: 14.037
Total of rural population: 14.037

População Urbana: 523.529
Total of urban population: 523.529

Branca / White

Negro / Black

Amarela / Yellow

Parda / Mixed

Indígena / Indigenous

Sem declaração
No declaration of color / race 

TOTAL 

378.231

23.115

18.508

117.022

645

45
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POPULATION EVOLUTION

FONTE: IBGE Censo Demográfico
Source: IBGE Demographic Census

1991

1996

2000

2010

366.676

396.121

433.369

493.520
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0 a 4 anos

6,34%

5 a 9 anos

6,62%

10 a 14 anos

7,8%

15 a a19 anos

8,22%

20 a 24 anos

8,90%

25 a 34 anos

16,87%

35 a 44 anos

14,47%

45 a 59 anos

18%

60 a 64 anos

4,1%

+ 64 anos

8,68%

Fontes: Entidades Mantenedoras / INEP - Resultados Finais do Censo Escolar 2011.
Sources: Entidades Mantenedoras / INEP - Resultados Finais do Censo Escolar 2011.

GRAU DE ESCOLARIDADE
POPULATION FORECAST BY SCHOOLING LEVEL

PÓS | MESTR. | DOUTOR.

6,38%

SUPERIOR

23,8%

TÉCNICO PROFISSIONAL.

3,17%

FUNDAMENTAL

50,9%

ENSINO MÉDIO

15,75%

FONTE: IBGE Censo | Source: IBGE 2010 
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CATÓLICA

EVANGÉLICA

ESPÍRITA

OUTROS OU SEM RELIGIÃO

60,61%

29,06%

0,78%

9,5%

FONTE: Detran PR
Source: Detran (PR) IN
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FROTA VEÍCULOS 
LICENCIADOS

267.793

285.868

305.647

2010

2011

2012

2013 326.594
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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.

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. Este 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 japoneses que se instalaram no Limoeiro, onde fica hoje o aeroporto. Os alemães chegaram na 
sequência. Os pioneiros eram também italianos, poloneses, húngaros, que se misturaram aos paulistas e mineiros. 

1862 – 1908: It is the period of occupation on the north of Paraná. The first ones to arrive were the people from Minas Gerais to initiate the coffee plantation and installed their 
families and employees. On the last decades of XIX century the predominance was from people from Sao Paulo that came to search for new lands to plant coffee. This process of 
occupation also influenced the appearance of new cities, such as, Cambará (1904), Bandeirantes (1921), Cornélio Procópio (1924) and Andirá, promoted by the Ferry road that 
came to Ourinhos, in 1908, from the ferry road of Sorocabana.
1922: Coffee plantation extends to the north of Paraná.
1924: It is the beginning of the British colonization. The Brazilian government invites the British company "Paraná Plantations Ltda" to cultivate cotton. The project itself was not 
suscefull but it becames a great deal for the real state segment. The promotion is expanded attracting paulistas, mineiros and even Japanese immigrants. The city is baptized as 
Londrina, in honor to the Brithish that sponsored its birth.
1929: The first ones to arrive were the Japanese that were installed on Limoeiro, where today is the airport. The German arrived in the sequence. The pioneers were also Italians, 
Polish, and Hungarian that were mixture with paulistas and mineiros. 

HISTORY
Colonization: Londrina had its colonization promoted by the British that came attracted by the red soil; The Land Company North of Paraná planned economic nucleus that were 
extremely successful. They were small lands facing the road's access and ending at the rivers. The profit of cultivation was invested on the community, which contributed to local 
progress.

L O N D R I N A T E R R A D E R I Q U E Z A S P E R F I L I N S T I T U C I O N A L

HISTÓRIA
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1932
Avança a ferrovia. A Cia de Terras contrata uma empresa inglesa pra 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.

1930
Os japoneses adquiriram o primeiro lote de terras vendido pela Cia de Terras Norte do Paraná, na gleba do Ribeirão Cambé.

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 2519, desta 
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.

1932: The ferry advances. The Cia of Land hires a British company to trace and start the construction of the ferry road up to Cambará. In May the ferry line arrived to Tibagi, on the 
station of Jataizinho.
1930: The Japanese acquired the first plot of land sold by the Cia of Land North of Paraná, on the region of Ribeirão Cambé.
1933: Hikoma Udihara, a agent of the Cia of Land, starts the Japonese Association (ACEL). On the facility of the association there was a school that taught Japonese and was 
responsible to develop cultural activities such as traditional Japanese dances, songs, theater, games and baseball.
 1934 : Londrina belonged to the administrative district of the county of Jataí until December 3rd of 1934 when, by the Decree nº 2519, from the same date, was created by the 
Interceptor Manuel Ribs the county of Londrina, Judiciary District of the Court of Jataí. In December 10th of 1934 the county was installed, and the first mayor elected Dr. Joaquin 
Vicente de Castro, elected by the first decree nº 2.548.

L O N D R I N A T E R R A D E R I Q U E Z A S P E R F I L I N S T I T U C I O N A L

NACIONALIDADES DOS
COMPRADORES DE LOTES

Brasileiros

Alemães

Italianos 

Japoneses

Espanhóis

Portugueses

Poloneses

Húngaros

Ucrânianos

Tchecos

Russos

Romenos

Austríacos

Suíços

Lituanos

Iugoslavos

Ingleses

Outras Nações

1.266

479

476

434

216

156

98

75

60

41

32

20

19

15

06

06

21

08

56 57

A
C

E
R

V
O

: 
M

U
S

E
U

 H
IS

TÓ
R

IC
O

 D
E 

LO
N

D
R

IN
A



Partes de Elevadores / Elevator's Pieces

Inseticidas / insecticides

Herbicidas a Base de Laclor, 
Ametrina, Atrazina ou Diuron 

Herbicide in base of Laclor, ametrina, atrazina or Duron

Compostos Heterociclo C/1 Ciclo Pirazol
Compound Heterocyclic. C/1 Cycle Parasol 

Policloreto de Vinila, Obt. Proc. 
Susénsão Forma Primária
Policloreto of vinyl, Obt. Proc. Susénsão Primary form

19.315.406

13.674.275

12.806.690

9.953.545

9.377.451

L O N D R I N A T E R R A D E R I Q U E Z A S P E R F I L I N S T I T U C I O N A L

COMÉRCIO
EXTERIOR

EXPORTAÇÕES: 
US$ 812.612.816,00
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PRINCIPAIS PRODUTOS
IMPORTADOS EM US$
MAIN PRODUCTS

Soja: US$ 262.067.448
Soya

Café em Grãos: US$ 36.540.000
Coffee in grains

Café Solúvel: US$ 124.271.903
Soluble coffee

Couro Bovino: US$ 25.533.839
Bovine leather

Milho em Grãos: US$ 32.713.267
Corn in grains

China: US$ 236.785.321
China

Estados Unidos: US$ 42.454.488
United States

Itália: US$ 46.563.224
Italy

Japão: US$ 30.542.878
Japan

Rússia: US$ 33.361.423
Russia
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IMPORTAÇÕES: 
US$ 312.029.948,00

Israel: US$ 74.250.441
Israel

Argentina: US$ 24.808.915
Argentina

China: US$ 61.243.168
China

Estados Unidos: US$ 19.633.434
United States

Alemanha: US$ 20.836.424
Germany
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EXPORTATIONS: US$ 812.612.816,00

 IMPORTATION: US$ 312.029.948,00.

FONTE: Perfil do Município de Londrina 2012 - PML
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INCENTIVOS QUE O 
MUNICÍPIO OFERECE

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: 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.

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 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.

Incentives of law n.º 5.669/93: Londrina's county, supported by the municipal law n. º 5.669, de 28 de dezembro de 1993, that disposes on the Industrial Development Politics on 
the county, having as manger the Development of Institute of – CODEL offering the following benefits: Donation of land to install the company; Exemption of IPTU for a period up 
to 10 (ten) years; Infrastructure to access to the area; Partial or total payment of rent on building or warehouse rented by the company to install on the city, for a period of (twelve) 
months and if the possibility for 12 (twelve) more, that is, 02 (two) year, as previewed on the articles 41 and 41-B, from the law.

INCENTIVES THAT HE COUNTY OFFERS: Competitive Paraná. Incentive from the State of Paraná Government:
 - The benefit may vary from 10% to 90%, reaching the higher incentive to whom decide to invest in the region on the interior region of the state, among other criteria's established;
- ICMS tax time limit extension: the extension is flexible varying from two to eight years, and up to eight year to pay.
- Other benefits of the program: tributary treatment beneficiary during the installation of the industrial plants, suspension of ICMS payment on importation of raw material, 
intermediary products and packing in which the access to paranaense's land is given through the ports of Paranaguá and Antonina or through the airport in the state; payment of 
ICMS of the energy and natural gas energy for 8 years; exemption of ICMS from the water supply bill. There are other incentives to companies that promote research and 
development of new products. 
ISS technology: Entitled by Lei nº. 10.994 de 15 de setembro de 2010. It brings fiscal benefits to service companies that make investments into research and technological 
development in the county of Londrina.
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Activities

Residencial
Comercial
Industrial
Poder Público
Unidade Pública

R$ 1.832,604,00
R$ 261.479,00
R$ 28.0557,00
R$ 102.840,00
R$ 34.047,00

Esgoto
m³

Residencial
Comercial
Industrial
Poder Público
Unidade Pública

R$ 177.347,00
R$ 19.226,00
R$ 570,00
R$ 669,00
R$ 1.090,00

Água
m³

Residencial
Industrial
Comercial
Rural
Poder Público
Iluminação Pública
Serviço Público

R$ 3,23
R$ 4,03
R$ 4,16
R$ 18,87
R$ 3,36
R$ 0,60
R$ 4,88

Energia
Elétrica

Kwh

Average costUnit

Sewage

Water

Power Electricity

m² R$ 617,96Construções
Construction

Residência
Indústria
Residential
Industry (warehouse)

INDICADORES CUSTO MÉDIOUNIDADE

Terrenos Industriais
Terrenos Residenciais
Terrenos Residenciais
Populares m²

Imóveis

Real State
Industrial Land
Residential Land

Popular Residential land

Baixo R$ 1.73,40
Meio R$ 1.325,22
Alto R$ 1.612,09
Pop. R$ 1.174,44

Low R$ 1.073,40
Medium R$ 1.325,22
High R$ 1.621,09
Pop. R$ 1.174,44

Coletivo
Taxi

Pessoa
Bandeirada R$ 2,25

R$ 2,10
Transporte
Transport Public

Taxi
Person
Shift

Residential
Commercial
Industrial
Public Power
Public Unit

Residential
Commercial
Industrial
Public Power
Public Unit

Residential
Industrial
commercial
Rural
Public Power
Public Illumination
Public Service

L O N D R I N A T E R R A D E R I Q U E Z A S P E R F I L I N S T I T U C I O N A L

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 centenas de condomínios fechados em diversos padrões.  A 
indústria da construção civil é diferencial para o Brasil, e dentro do ranking das maiores empresas de engenharia do país, 4 são 
de Londrina. O setor também é responsável por uma grande empregabilidade.

Londrina has been on the spot on the national real state market due to its verticalization, being the sixth Brazilian city in member of buildings above 12 pavements and the twelfth 
city in the world in number of buildings. Besides that, it has almost one hundred of private condominiums of different levels. The civil construction is featured to Brazil 
participating in the ranking of the greatest companies in engineering of the country, 4 of them are from Londrina, the sector is also responsible for a great number of 
employments.

CONSTRUÇÃO
CIVIL

62



L O N D R I N A T E R R A D E R I Q U E Z A S P E R F I L I N S T I T U C I O N A L

A cidade absorve grande oferta de trabalho. Os setores responsáveis pelo aumento no número de empregos atualmente têm 
sido os de serviços, construção civil e comércio.

O Sistema Nacional de Emprego (SINE/Londrina) encaminhou para o trabalho em 2012, 37.835 pessoas, ofertou mais de 15 mil 
vagas e teve um saldo positivo no CAGED – Cadastro Geral de empregados e desempregados de 5.385 vagas (2012).

The city absorves a great job offer. The responsible sectors nowadays are service, civil construction and commerce. 
The National Employement System (SINE/Londrina) enrolled to job position in 2012 37.835 people, it offered more than 15 thousand vacancies and came to a positive balance 
on the General Enrollment of employment and uneployement - CAGED of 5.385 vacancies (2012).

MERCADO DE 
TRABALHO FORMAL

Fonte / Source:: Ministério do Trabalho/Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, sistematizados pelo MDS
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2012
ADMISSÕES 105.183
DEMISSÕES 100.407

Comércio: 29.463
Commerce: 29.463 

Serviços: 45.931
Services: 45.931 

Indústria: 16.354
Industry: 16.354V
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A malha viária de Londrina é de 2.140.700 metros lineares, interligando o centro aos bairros. Dessa extensão 98,55% estão 
pavimentados. A cidade conta ainda com faixas exclusivas para ônibus e ciclovias. 

BRT
Serão construídos 24 quilômetros de BRT (Bus Rapid Transit), em dois ramais. Este sistema de transporte de ônibus tem como 
base uma infraestrutura exclusiva (corredores de trânsito, terminais e acessos) que proporciona mobilidade urbana rápida e 
com custo eficiente. 

Está prevista ainda a construção de dois novos Terminais de Integração e de 32 estações de embarque e desembarque, que 
facilitarão a integração física entre linhas troncais e alimentadoras.

ROADS: The roads in Londrina is of 2.140.700 straight meters, interconnecting the center to the neighborhoods. From this extension 98,55% are pavement. The city also has 
exclusive lanes for bus and bicycles. 
BRT: There will be built 24 kilometers of BRT (Bus Rapid Transit), in two terminals. This Bus transport system is based on an exclusive infrastructure (traffic aisle, terminals and 
access points) that promotes a fast urban mobility with an efficient cost. 
It is expected the construction of two more Terminals of integration and of 32 boarding and arrival stations that will increase the physical integration between main lines and sub 
liners.

MALHA
VIÁRIA 25.532 USUÁRIOS

BENEFICIADOS 
32% DO TOTAL DO MOVIMENTO DIÁRIO 
DE 80 MIL USUÁRIOS QUE UTILIZAM O 
SISTEMA PÚBLICO DE TRANSPORTE COLETIVO.   

25.532 BENEFICIARY USERS, 
32% ON THE TOTAL OF DAILY MOVEMENT USERS FROM THE PUBLIC SYSTEM.

P E R F I L I N S T I T U C I O N A LL O N D R I N A T E R R A D E R I Q U E Z A S
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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.

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. 

FERRY: The company ALL counts with a railroad that interconnects Londrina to a railroad of 12,9 thousand of kilometers of extension, approaching the states of Paraná, Santa 
Catarina, Rio Grande do Sul, São Paulo, Mato Grosso and Mato Grosso do Sul. The cargos transported are agro commodities and industrialized products. 
PORTS: Inside of the state of Parana, Londrina is served by 486 kilometers away.  The port is the largest exporter of agriculture products of Brazil and also the fourth port in Bulk 
carrier in Latin America. From the port of Santos, Londrina is 600 kilometers away. It concentrates more than 50% of the internal production (GDP) of the country and 
corresponds for more than one quarter of the income on the Brazilian trade balance.
AIRPORTS – CARGO TERMINAL: The Logistic Cargo Terminal of Londrina (TECA) was installed five years ago next to the airport and it has a structure to import and export. In an 
area of 2.000 m², its structures can receive several different natures of goods, as perishable products and laboratory, thanks to the cold chambers. 

LOGISTIC: The entrepreneur that pretends to operate its business in Londrina can count on a complete system of Logistic with access to roads, ferry roads, ports and airports.
HIGHWAYS
The main roads in Londrina are:BR-369 connects Londrina to São Paulo.PR-445 connects Londrina to north and south of Paraná. The highway PR-437 gives access to the 
interstate of the State of São Paulo, through Iepê County.

RODOVIAS
As principais rodovias que cortam Londrina são:

BR-369: LONDRINA - SÃO PAULO
PR-445: LONDRINA -  NORTE E SUL DO PARANÁ
PR-437: ACESSO INTERESTADUAL AO 

ESTADO DE SÃO PAULO, POR IEPÊ

LOGÍSTICA
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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  as 
cidades do Norte do Paraná e todo o 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.

LOGISTIC CENTER
LOG: On a land of 150.000 m2 with an Area Brute Locável (ABL) of 60.500m2. There are four warehouses destined to storage of goods and logistic, with access to load and 
unload; the industrial facility has capacity to up to 8t/m2. It will serve the cities of north of Paraná and all the South and Southeast of São Paulo.
COMPAGER: Warehouses operate with a capacity for 45 thousand tones designated to agriculture products and 10 thousand square meter of warehouses to industrialized 
products; equipped with a ramp to load and unload in any weather condition, bins, container unload area, large parking maneuver, road scale, forklift trucks, hydraulic platform 
to handle loads, conveyor belts, pallets stalkers. The warehouses have ferry deviation.  

 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.  

SEARA
É uma das principais empresas brasileiras em logística e transporte de grãos. Atuando com uma frota de 1.200 vagões 
ferroviários e 1.500 caminhões bitrens, entre próprios e agregados, a empresa tem capacidade para transportar grãos com 
rapidez e em grandes volumes, da origem ao comprador final, tanto no mercado nacional quanto internacional. O trabalho 
intermodal tem acompanhamento 24 horas por dia via satélite, garantindo relevante redução de custos logísticos.

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 desta estrutura é formada por profissionais 
especializados, focados no atendimento e comercialização de grãos. 

ATT: The company ATT Storage, serves intermodals logistics services (railroad) in Londrina, owner of a great share of agriculture's business from great export traders by the 
exportation aisles of Paranaguá – PR and São Francisco do Sul - SC.  
SEARA: It is one of the majors Brazilians companies in logistics and grain transport. It has a fleet of 1.200 railway freight wagons and 1.500 bitrens trucks, among own and 
outsourced, the company has the capacity to transport grains with a great agility in great volumes, from the origin to the final buyers, in both national and international markets. 
The intermodal work has 24 hours monitoring a day through satellite, guarantying relevant reduction on logistics cost
Belagricola:The company offers an infrastructure on the storage logistics, transport and commerce of modern agriculture inputs. It has 22 modern nits of grain receiving, 
providing an infrastructure with a capacity to receive, pattern, segregation and storage of soya, corn and whey. 

CENTRO
LOGÍSTICO
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PROJETO ECOMETROPOLE
Uma proposta de gestão compartilhada para o desenvolvimento da cidade ancorado nas bacias hidrográficas e que inclui 
ações de acessibilidade, saneamento básico, economia, desenvolvimento humano, social e sustentável. 

LONDRINA VERDE
 Na zona rural de Londrina estão 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, 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.  

ECOMETROPOLE PROJECT: A proposal of shared management to the development of the city anchored on the rivers basils and that includes actions of the accessibility, basic 
sanitation, economy, and human development, social and sustainable. 

GREEN LONDRINA : In the rural area of Londrina there are more than 600 rivers and streams– many of them small and medium rural property with up to 48 hectares. These are 
the main responsible to supply the region of Londrina with vegetable, fruits and greens. On the program green Londrina, 200 agricultures are enrolled to receive support and 
recover areas of permanent preservation, sources, river margins and streams. The County Program of Recovery of Matas Ciliares and Reservas Legais is a partnership with the 
NGOO Meio Ambiente Equilibrado (MAE) and with the Public Ministery of Paraná and different rural and environmental entities of Londrina and its financed by the German Bank 
KfW.    

Londrina mantém o fórum permanente da Agenda 21- que trabalha a sustentabilidade nas cidades. A agenda discute a 
garantia da inclusão social e 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 sobrevivência das espécies ameaçadas de extinção, preservam e restauram a diversidade de 
ecossistemas naturais, além de promoverem o desenvolvimento sustentável através do desenvolvimento regional e do 
incentivo à pesquisa científica, favorecendo condições para a educação e o turismo ecológico.

SUSTAINABILITY: Londrina has a permanent forum of the Agenda 21- which works the sustainable in cities. The agenda discuss the warranty of social inclusion and 
preservation of green areas, acting on areas of human actions that impact the environment. 
Some project that are in development in the city: 
CONSERVATION UNITS: The county has areas legally created to preserve and conserve natural resources, having biological reservations, parks and ecological stations to 
minimize the ecosystem degradation. It maintain the biological diversity, the natural landmark and the survival of threatened species, it preserves the sustainable through the 
regional development and from the incentive to scientist research, promoting conditions to education and ecological tourism.

SUSTENTABILIDADE
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PARQUE ECOLÓGICO DR. DAISAKU IKEDA
 A 12 km do centro da cidade, 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 140 hectares. O parque conta ainda com quiosque, parque infantil e um 
mirante.

FAZENDA REFÚGIO
Com  área de 3.719.735,74 m2, localizada na região sul de Londrina, foi transformada em Parque Municipal e é uma unidade de 
conservação de uso sustentável na categoria de Área de Proteção Ambiental – APA. A área abriga remanescentes de vegetais 
nativos, bem como espécies significativas da fauna, que precisam de proteção. Um Plano de Manejo 
para a área encontra-se em fase e elaboração, e trabalhará adequadamente todas  as situações que visem a sustentabilidade.

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), sendo a Mata do Barão uma RPPN. Está localizada no distrito de Paiquerê, em Londrina.

PARQUE ECOLÓGICO DR. DAISAKU IKEDA: 12 km from the center of the city, it keeps old signs of the Três Bocas Usine that also supplied the city and was deactivated on. The 
name honors Dr. Daisaku Ikeda, Buddhist leader, philosopher, poet and educator, president of the Soka Gakkai Internacional, affiliated to ONU. It total area reaches 140 
hectares. The park also has playground, family kiosks and a belvedere. 
FAZENDA REFÚGIO: With an area of 3.719.735,74 m2, located on the south of Londrina, it became a Municipal park and it is an unit of preservation of sustainable use on the 
category of Environmental Protection Area– APA. The area has remains of native vegetation that need protection. A plan of management to the area is being elaborated and it will 
work properly all situation that seek for sustainability.
MATA DO BARÃO: A Fazenda Figueira (Mata do Barão), belongs to FEALQ (Fundação de Estudos Agrários Luiz de Queiroz), and it has remains of native forest, protected as 
Private Reservation of Patrimônio Natural (RPPN), therefore Mata do Barão is an RPPN. It is located on the district of Paiquerê, in Londrina.

PARQUE ESTADUAL MATA DOS GODOY
A Mata dos Godoy está localizada na Fazenda Santa Helena – Distrito de Espírito Santo. Possui 675,70 ha 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 vem sendo aberta 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.

PARQUE ARTHUR THOMAS
O Parque recebeu o nome de Arthur Thomas em homenagem ao desbravador e fundador de Londrina, o escocês  Arthur Hugh 
Miller Thomas . Área remanescente da floresta de Mata Atlântica que cobria a região, o local tem uma usina hidrelétrica 
desativada, que gerou energia por quase 3 décadas.

CONSERVATION UNITS 
Parque Estadual Mata dos Godoy: Mata dos Godoy is located on Fazenda Santa Helena – District of Espírito Santo. It has 675,70 ha of subtropical forest, and it is on the Mata 
Atlântica bioma. It is one of the main conservation areas of the State and one of the richest genetic reservation of the south of the country, there are 200 species of trees, plus 180 
species of wild birds among other important represents of our wildlife. The park is one of the laser natural reservations of native forest in the north of the state; nevertheless it is a 
Complete Unit of Preservation. Therefore, 10 per cent of the are is open to the public with trails, leisure among other activities. The other 90% are designated to environmental 
research.
Parque Arthur Thomas: The park has received the name of Arthur Thomas in honor to the pioneer and founder of Londrina, the Scottish Arthur Hugh Miller Thomas. It is the 
remaining area of the Mata Atlântica that covered the region. On the local there is also a deactivated hydropower unit that was responsible to supply energy for almost 3 
decades.

UNIDADES DE
CONSERVAÇÃO
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BACIA HIDROGRÁFICA
Densidade demográfica 311,30 hab/km2

AFLUENTES

74 75



L O N D R I N A T E R R A D E R I Q U E Z A S P E R F I L I N S T I T U C I O N A L

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 à 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, centros de pesquisa e também pioneira na seleção genética animal, sendo também a 
primeira região na aplicação do plantio direto. A área rural representa 90%  da área territorial do Município que tem uma área 
oficial de 1.715, 897 km².

Agribusiness: The economical expansion of the city was sponsored by the plantation of coffee, during the decade of 50, which brought to the city the title of “World's Capital of 
Coffee”. The agribusiness was always the city's calling. The coffee was replaced by the soya, wheat and corn, but the red and fertile land has never stopped producing and even 
today has agriculture products as the leaders of exportation. On technology for agriculture, Londrina is also a pioneer, headquarters of important cooperatives, research centers 
and also on genetics animal selections. The rural area represents 90% of the territorial county's area that is, the official ones.

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.
SOURCE: IBGE - Censo Agropecuário. NOTE: The sum of the area does not correspond to the total because of the data from the Territorial units of three informants that are 
unidentified with the character "x". Data is reviewed and altered after the 2nd divulgation and Apuration of the Agropecuary Census of 2006, in October of 2012.

AGRONEGÓCIO

Produtores: 3.285
Nº of Producers: 3285 (Emater/2006)

Bovinos: 74.443 cabeças
Nº of livestock head: 74.443 livestock

Estabelecimentos: 3.154
Nº of the Agropecuary Producers: 3.154 (censo/2006)

Aves: 3.881.602 cabeças
Nº of heads of poultry: 3.881.602

Área de Pastagem: 45.443 ha
Area of natural grassland: 45.033 hectares

Área de Lavoura: 66.900 ha
Plantation Area: 66.900 hectares

Total de Animais: 94.650 cabeças
Nº of total heads of animals: 94.650 livestock

ESTABELECIMENTOS AGROPECUÁRIOS E ÁREAS 
SEGUNDO AS ATIVIDADES ECONÔMICAS 2006
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159.657 ha

105.162 ha

4.804 ha

16.964 ha

31.997 ha

350 ha

227 ha

153 ha

-

Total

Lavoura Temporária / Temporary Farming      

Horticultura e Floricultura / Horticulture and floriculture 

Lavoura Permanente          / Permanent Farming   

Pecuária e Criação de Outros Animais 
  Livestock and other animals 

Produção Florestal de Florestas Plantadas
    Forest production of planted forest

Produção Florestal de Florestas Nativas
    Forest production of native forest

Aquicultura / Aquaculture           

Pesca / Fishing  
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RESEARCH: Londrina is the headquarters of two important center of research and development of the Brazilian agribusiness. The agribusiness corresponds to 15% of the gross 
domestic product, 40% of the total exportation of the 38% of the available employment. In Paraná, 30% of the GDP (gross domestic production) and 60% of exportation are 
related to agropecuary.

L O N D R I N A T E R R A D E R I Q U E Z A S P E R F I L I N S T I T U C I O N A L

Londrina é sede de dois importantes centros de pesquisa e desenvolvimento do agronegócio brasileiro. O agronegócio 
responde por 15% do produto interno bruto, 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 sede de sua unidade dedicada à cultura da soja. 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 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 .

Embrapa Soya: In 1975 Embrapa (government institution for research) chose Londrina as headquarters to its unit dedicated to the soya production. The reason for that was its 
strategically localization for the development of plantation for the south of Brazil as well as to the center east and other regions. Here, there were a variety of seeds developed to 
adapt to tropical conditions with low altitude, easing the cultivation in all Brazilian territory. The Embrapa headquarter has 471 hectares of experimental area.  Embrapa is deeply 
involved with several research and agribusiness institution, taking Londrina's name to different regions of the country and the world. 

PESQUISA

471 HECTARES DE ÁREA EXPERIMENTAL
36 CASAS DE VEGETAÇÃO
30 LABORATÓRIOS
ESPAÇO PARA EDUCAÇÃO AMBIENTAL
81% DOS PESQUISADORES TÊM DOUTORADO
45% DE RETORNO MÉDIO DOS
INVESTIMENTOS DO GOVERNO NA EMBRAPA 

 471HECTARES OF EXPERIMENTAL AREAS ,

 36 GREENHOUSES ,

 30LABORATORIES
A PLACE FOR ENVIRONMENTAL EDUCATION
 81% OF RESEARCHERS HAVE DOCTORATE 

THE AVERAGE RETURN RATE OF THE INVESTMENTS 

FROM THE GOVERNMENT ON EMBRAPA IS 45%
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19 FAZENDAS EXPERIMENTAIS

4 UNIDADES DE BENEFICIAMENTO DE SEMENTES

25 LABORATÓRIOS

69 ESTUFAS

23 ESTAÇÕES AGROMETEOROLÓGICAS 

L O N D R I N A T E R R A D E R I Q U E Z A S P E R F I L I N S T I T U C I O N A L

O IAPAR – Instituto Agronômico do Paraná desenvolve 14 programas de pesquisa: agroecologia, agroenergia, algodão, café, 
cereais de inverno, culturas diversas, feijão, fruticultura, manejo do solo e água, milho, produção animal, propagação vegetal, 
recursos florestais e sistemas de produção. São grandes projetos de investigação científica, conduzindo 600 experimentos de 
campo espalhados por todo o Estado, trabalho realizado em estações experimentais próprias e também em parceria.

IAPAR – Instituto Agronômico do Paraná 
IAPAR develops 14 researches programs: agro ecology, agro energy, cotton, coffee, winter grains, diverse plantation, beans, fruit culture, soil and water management, corn, 
livestock, vegetal propagation, forest resources and production. They are major projects of scientific investigation, handling 600 experiments on fields spread on the entire 
state, work realized in private and shared experimental.
Vegetal genetic improvements  – development of more than 190 new crops of several species . Water and soil management.  “No till” plantation- studies on plants to rotate 
plantation and green fertilization and the beginning of no till plantation. Biotechnology - research from IAPAR on the sequence of coffee genome . Citriculture: integrated 
management of citric canker, feasibility to commercial oranges orchard's . Purunã: Animal genetics, development of the compound bovine . Agricultural Zoning: Creation of the 
Agricultural Zoning of Paraná for the main plantation.Integration of the plantation-pecusry-forest. Reference center on the subject study.

IAPAR

MELHORAMENTO GENÉTICO VEGETAL: DESENVOLVIMENTO DE MAIS DE 190 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

 PESQUISA DO IAPAR NO SEQUENCIAMENTO DO GENOMA DO CAFÉBIOTECNOLOGIA:

MANEJO INTEGRADO DO CANCRO CÍTRICO, VIABILIDADE PARA POMARES DE LARANJA COMERCIAISCITRICULTURA: 

 NA GENÉTICA ANIMAL, O DESENVOLVIMENTO DO BOVINO COMPOSTO PURUNÃ:

REALIZAÇÃO DO ZONEAMENTO AGRÍCOLA DO PARANÁ PARA AS PRINCIPAIS CULTURAS. ZONEAMENTO AGRÍCOLA: 

 CENTRO DE REFERÊNCIA NOS ESTUDOS SOBRE O TEMA. INTEGRAÇÃO LAVOURA-PECUÁRIA-FLORESTA:
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19 EXPERIMENTAL FARMS
4 UNITS OF PROCESSING SEEDS

25 LABORATORIES
69 GREENHOUSES 

23 METEOROLOGICAL STATIONS 



L O N D R I N A T E R R A D E R I Q U E Z A S P E R F I L I N S T I T U C I O N A L

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.

537.533 HABITANTES

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 
 e cerca de um milhão de habitantes.

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

LONDRINA ESTÁ EM 11º NO RANKING DAS 100 CIDADES 
COM O MELHOR SANEAMENTO BÁSICO 

LONDRINA TEM 162.551 TRABALHADORES COM CARTEIRA ASSINADA

Great political and economical influence on the State of Paraná.
34th in potential consumption in the country.
Responsible for 7% of the buying power of the state of National center of Medicine and Odontology.
Internationally known for its research and technology on agribusiness.
Londrina is in 11st on the ranking of the 100 cities with the best sanitation Source: Instituto Trata Brasil.
Londrina has 162.551 workers under the tax enrollment system. 

WHY CHOOSE LONDRINA? Strategically located, it has ease access to roads that go north and south in the country, close to the largest grain exportation port of Latin America 
and with local structure of a Cargo terminal. 
With 537.533 habitants, Londrina is the second largest city in the state, and the fourth on the south of Brazil;
Londrina is the 5th city in Brazil for investment and it is considered the next generation of great business city in the country, according to Rotterdam Week.
Headquarter of a metropolitan region that integrates 16 cities (Londrina, Cambé, Bela Vista do Paraíso, Jataizinho, Ibiporã, Rolândia, Sertanópolis, Tamarana, Primeiro de Maio, 
Alvorada do Sul, Assaí, Sabáudia, Jaguapitã, Pitangueiras, Florestópolis and Porecatu) with around one million of habitants.

PORQUE ESCOLHER
LONDRINA?
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L O N D R I N A T E R R A D E R I Q U E Z A S P E R F I L I N S T I T U C I O N A L

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.

REDE HOTELEIRA E INFRAESTRUTURA DE TURISMO
Com uma rede hoteleira diversificada, e de alta qualidade, tem hotéis de redes nacionais e internacionais.

A Rota do Café e a Rota do Agronegócio 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 Coffee route and the Agribusiness route witness the important history of the region, that has a great influence from the agriculture and because of that places the city on the 
center of the agribusiness event's spotlight.
Agribusiness routes: Instrument to unify technologies and management, the route promotes the integration of rural entrepreneurial, the experience share and realization of good 
business deals. The tour includes technical visits to institutions of researches, cooperatives, universities, companies and rural properties that are reference to the subject. It 
supports the businessman and technicians from Brazil and outside the country. 
Coffee Route: An opportunity to know the Origins, the history and to live the natural and cultural attractions from the North of Paraná. The tour includes visits to historical farms, 
cultural centers, rural restaurants and traditional places. 

The historical origin of Londrina is for being attractive to new visitors and residents. A University polo, reference on the medical field and agribusiness, the city is known by its 
hospitality and tourism potential. It offers diversity to tourists who can divide the time between cultural activity or activity related to nature, shopping and good.
Lodging and tourism infrastructure
With a diverse hotel network of high quality and hotels that belong to national and international chain Londrina takes up to ???

TURISMO Leitos: 7.200
Number of beds: 7200

Taxa Média de Ocupação Anual: 68%
Occupation rate (annual average %): 68

Hotéis de 1 a 5 estrelas: 58
Hotel classified from 1 to 5: 58 unit

Bares e Lanchonetes: 859
859 bars and delis

Restaurantes Self-service e à La Carte: 188
188 self-service and à la Carte restaurants

Boates e Casas Noturnas: 55
55 nightclubs 

Casas de Massa, Cafés, Pastelarias e Rotisseries: 388
388 pasta places, coffee shops, pastelarias and rotisseries

Locais para realização de Ativ. Artísticas e Espetáculos: 24
24 places designated to artistic performance and shows

Churrascarias e Pizzarias: 82
82 steakhouse and pizza places

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

Locais para realização de Ativ. Esportivas: 139
139 places to host sport activities
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L O N D R I N A T E R R A D E R I Q U E Z A S P E R F I L I N S T I T U C I O N A L

Londrina tem uma excelente infraestrutura para eventos, e tem atendido especialmente eventos culturais, de negócios e 
técnico-científicos. 

LOCAIS DE EVENTOS: Anfiteatro do Zerão, Concha Acústica, Funcart, Casa de Cultura, Hotel Sumatra, 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: 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 to events, and has supported mainly cultural, business and technical- scientific events. 
Local Events Places: Anfiteatro do Zerão, Concha Acústica, Funcart, Casa de Cultura, Hotel Sumatra, Teatro Zaqueu de Melo, Teatro Marista, Teatro Ouro Verde, Teatro Crystal, 
Museu de Arte, Museu Padre Carlos Weiss.
The two major places for events: 
Parque Ney Braga: Headquarters of the Rural Society of Paraná. It has 50 hectares of total area where there are two pavilions of exhibition, five auditorium with 2.500 seats, food 
court, stage for concerts and place for rodeos with a capacity of 20 thousand people and an opened area to host the agriculture trade-fair. Capacity: Auditoriums: 2.500 seats. 
Area for shows: 20 thousand people. Parking lot: 3 thousand vehicles.  Spots on open areas.
Centro de Eventos: A facility for all kind of events, as trade shows, conventions, weddings, graduation, concerts and forums of lectures. The local is divided by three 
environments. Capacity: Up to 7.000 people in only one. Parking lot 1.400 vehicles. Spots on open areas.

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 
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. 

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 is favorable to the cultural production. With a multi type of ethnicity population and a young, entrepreneur and creative spirit. The city opens path to 
diverse manifestations, promoting a natural consumption for art, music, theater, cinema and literature.
Festival de Música de Londrina: It maintains two structures: pedagogical and artistic – which are linked promoting new values and vision to Creation, Experience, Performance 
and Musical Education.
Festival Internacional de Londrina – FILO: The oldest festival of theater in Latin America, it brought together , in four decades, several generation of specters and actors. It is the 
enriching experience of the Brazilian theater and also a sample of this art in Europe and Latin America. 
Festival do circo de Londrina: With shows and moments of joy in several spots of the city, the festival presents the Circus Art and still promotes workshops and lectures that 
spread the safety on circus and the approach of specifics.
Londrix – Festival Literário: It gathers important names of the Brazilian, paranaense and londrinense literature, showing all the diversity and promoting experience trading with 
workshops, concerts, shows and debates. It also promotes the release of books, magazines and CDs, concerts with artists that integrate literature in their musical work and also 
a book fair. 

EVENTOS
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L O N D R I N A T E R R A D E R I Q U E Z A S P E R F I L I N S T I T U C I O N A L

FESTIVAL DE DANÇA
Reunindo companhias de renome nacional, solistas importantes do cenário da dança clássica e professores de calibre 
internacional, o Festival de Londrina é um dos melhores do país. É um importante espaço de visibilidade para a dança 
contemporânea.

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.

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 e única no interior do 
país. Atualmente é dirigida pelo maestro Maurizio Colasanti (Itália – Brasil) e paralelamente aos concertos de gala, apresenta os 
“Concertos Didáticos”, projeto educacional.

Dance Festival: It gathers national famous companies, important soloists of the dance sceneries and professors of international background; Festival de Londrina is one of the 
best in the country. It is an important space to highlight the contemporary dance.
Festival Unicanto de Corais: It stimulates the practicing of choir singing, the festival shows the art of voice conjugation as sound instruments in harmony, placing the city of 
Londrina and its region on the vanguard of singing Chores in Brasil, with official concerts on theaters, and parallels on shopping centers, hospitals, nursery homes and public 
squares.
Festival Kinoarte de Cinema de Londrina: The oldest festival of Paraná, it promotes the national, state and local competitively on Short movies. The Londrina's show includes the 
Critics Workshop (since 2005) and the Contemporary Cinema Seminar, the launch of the magazine Taturana (since 2007), the Show Olhar Radical (since 2007), a movie session 
of eastern movies (since 2009) and the party Barbada (since 2010). 
ORQUESTRA SINFÔNICA DA UEL: The State Symphony Orchestra of Londrina is the first orchestra of the state and the only one in the interior of the state. Nowadays is leadered 
by maestro Maurizio Colasanti (Italy – Brasil) and parallel to the gala concerts, he leads “Concertos Didáticos”, an educational project.

Sources: Companhia de Desenvolvimento de Londrina – CODEL. Secretaria Municipal de Agricultura e Abastecimento. Secretaria Municipal de Cultura. Fundação de Esportes 
de Londrina.

Carnaval

Carnaval na Praça

Festa Nordestina

Corrida Popular de Rua

Semana Nacional de Museus

Festival do Circo Londrinense

Festival do Nariz Vermelho

FILO - Festival Internacional de Londrina

Festival de Música de Londrina

Jogos de Inverno Intersociedades de Londrina

Olimpíadas Escolares 5ª e 6ª Séries

Maratona de Londrina

Festival do Teatro Popular

Londrix - Festival de Literatura de Londrina

Primavera de Museus

Torneio de Futsal da Cidade de Londrina

Festival de Dança de Londrina

Festa Rural em Homenagem a Nossa Senhora Aparecida

Festival Demo Sul

Mostra Afro-Brasileira Palmares

Mostra Londrina de Cinema

Ciclo de Palestras CBN
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L O N D R I N A T E R R A D E R I Q U E Z A S P E R F I L I N S T I T U C I O N A L

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.

SPORTS FACILITIES: The city spoils its habitants and visitors with excellent facilities to practice sports in very diversity modality. 
Estadio do Café (Soccer Stadium): The county's stadium Jacy Scaff, most known as estádio do Café, it is one of the largest one in the interior of state, with capacity for 34 
thousand people. The stadium was built in the horseshoe shape, giving a panoramic view of the center of the Londrina. Through out the years it has held great games of 
important of soccer's team.
Estádio Vitorino Gonçalves Dias: On the center region of the city, with a capacity for 13 thousand people.
Autódromo Internacional Ayrton Senna: With 3.146m of race tracks and 30 boxes, heliport, medical ambulatory, four floors of operation, cabins and structures to receive 35 
thousand people.

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 Cortê 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 golf.

ESTÁDIO DE BEISEBOL TAKESHI SUGETA
O Estádio de Beisebol Takeshi Sugeta está entre os mais importantes do país nesta 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.

Kartódromo Luigi Borghesi: The Kartódromo of Londrina is one of the major races track in the south of the country. Its main track has 1.050 meters, holding the main competitors 
of Kart modality in the south of Brasil.
Moringão (Gymnasium): Ginásio de Esporte Professor Darcy Cortê has the capacity to receive 6.380 people seated. The largest and most important multi sports gym on the 
region and it is also the host of cultural and social.
Londrina Golf Club: With a field of 18 wholes it is considered one of the best one in the state to practice golf.
Estádio de Beisebol Takeshi Sugeta: The Baseball stadium Takeshi Sugeta is among the most important one in the country for this type of sports. With a capacity for 5 thousand 
people, it receives important championships of Baseball and softball. 
Londrina Country Club: Tennis is the modality with greater visibility in the city. With 11 tennis court with natural grass, in which 3 of them are indoors court. The club is the 
headquarters of the 3 most important youth championships in the country.

ESPORTE

Fonte: Londrina Convention & Visitors Bureau / Source: Londrina Convention & Visitors Bureau
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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.

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.

Londrina receives two thousand events a year among trade fair, workshops, congress, simposian, and exposition.
Main trade shows
Feira Eletromecânica e Construção Civil: Companies from around the country shows what the best on equipment, machines and services directed to the segments of 
metalworking, mechanics, electric and civil.
Real State Trade Fair: A tool to commercialize properties, the event presents in a single place several options of potential deals. The trade fair brings 50 different companies 
together among them the main real state agencies, constructors and the companies specialized in real state. 

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.

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.

ExpoLondrina: The main agro industrial trade show, the ExpoLondrina has happened for more than half century, pecuary, commerce and industries, receiving more than 500 
thousand national and international visitors. The financial turnover is of R$ 400 millions.
Promoted by the Rural Society of Paraná which is a strong political institution of agribusiness and maintain the one the most important event of facility in Londrina
Agriculture Show of ACEL: One of the most representative events on the promotion and sharing of the Japanese culture. A great show that gathers food, cultural and sport 
presentations, exhibitions, agriculture symposiums, contests, entertaining, gathering 30 thousand people. 

FEIRAS

LONDRINA RECEBE 
2 MIL EVENTOS / ANO 
entre feiras, encontros, congressos, simpósios, exposições.
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BUSINESS
The city center is a mandatory place to go for someone interested in shopping, observing the busy urban life or watch the street performances. The promenade guarantees a 
safe circulation, and concentrates the most traditional stores in the city in one place. Besides that, it counts with coffee shops and restaurants. The street business is also 
concentrated on neighborhoods. : Shopping Malls: The city has a variety of shopping malls located on the main regions of the city 
Boulevard Londrina Shopping (east), Shopping Quintino (center), Shopping Catuaí (South), Com-tour Shopping (west), Planet Shopping (north), Londrina Norte Shopping 
(north), Royal Plaza Shopping (center).

BOULEVARD LONDRINA SHOPPING (ZONA LESTE)

SHOPPING QUINTINO (CENTRO)

SHOPPING CATUAÍ (ZONA SUL)

COM-TOUR SHOPPING (ZONA OESTE)

PLANET SHOPPING (ZONA NORTE)

LONDRINA NORTE SHOPPING (ZONA NORTE)

ROYAL PLAZA SHOPPING (CENTRO)

L O N D R I N A T E R R A D E R I Q U E Z A S

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.

SHOPPINGS
A cidade tem uma diversidade de shoppings localizados nas principais regiões: 

COMÉRCIO
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A segurança pública em Londrina conta com a Polícia Civil, Policia Federal, Polícia 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 sua central na 10ª Subdivisão Policial, 07 distritos policiais, 7 subdelegacias, 4 delegacias especializadas e a 
Ciretran.

A PM conta com o 5º Batalhão que atende 4 municípios e 5 distritos da região norte do estado. Já o 3º grupamento do Corpo de 
Bombeiros tem 4 unidades operacionais

Security
The public security in Londrina counts with Civil Policy, Federal Policy, Military Police, Firefighters e Guarda Municipal, besides that it also has the support from the Civil Defense 
Force, traffic agents and Public Security Board.
The civil police have its central station on the 10th Subdivision, 07 police districts, 7 sub-police station, 4 specialized police stations and the Ciretran.
The military police counts with the 5th Batalhão, which answers 4 counties and 5 districts from the north region of the state. The firefighters has 4 operational nits.

SEGURANÇA

P E R F I L I N S T I T U C I O N A L
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L O N D R I N A T E R R A D E R I Q U E Z A S

A região tem representação consular de Portugal, Itália, 
Alemanha e Espanha.

CONSULADOS

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.

MÍDIA

Media: The city has many ways of communication with radio, television, newspaper, magazines and internet, Among them, stations affiliated to national television channels 
stations Globo, SBT, Record, Rede TV and Bandeirantes. There are two daily newspapers, nine radio stations AM and twelve FM. Wi-Fi is available in many public places, 
sightseeing, squares and outdoors gyms. The broadband covers the entire urbane and rural area. 
Embassy: The region has the presentation of the following countries: Portugal, Italy, Germany and Spain.
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We have received the challenge to produce this magazine, gathering ll the 
important data of the city, organizing information that is fundamental to promote 
and presente Londrina.
On our daily activity at  Rádio CBN Londrina, informing with credibility and 
exemption, we already practice every day the art to seek for our reality. With this 
project, we can practice once more the discovery of our values, perception, of 
the great possibility that the county presents. We are really joyful to deliver to the 
future entrepreneurs of our city, a little of everything the county offers, and 
mainly, the love from honored people, that believe and work for its development.

 

Amarildo Lopes, CEO - Radio CBN, MIX and Globo Londrina

Recebemos o desafio de produzir essa revista, reunindo 
todos os dados importantes da cidade, organizando 
informações que são ferramenta fundamental para 
divulgação e apresentação de Londrina.

 No exercício diário da Rádio CBN Londrina, de informar 
com credibilidade e isenção, já praticamos todos os dias 
a arte da busca de nossa realidade. Nesse documento, 
pudemos praticar mais uma vez a descoberta dos nosso 
valores, das perspectivas, das grandes possibilidade 
que o município apresenta. Temos alegria em entregar 
aos futuros empreendedores de nossa cidade, um pouco 
de tudo que o município oferece, e principalmente, o 
carinho de uma gente honrada, que acredita nessa terra e 
trabalha por seu desenvolvimento.

 Amarildo Lopes, Diretor Geral das Rádios CBN, 
GLOBO e MIX Londrina.
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The fight for development is the main reason ACIL exists. Here, we learn how to 
value 'us' before 'I': the city's interest must prevail on the interest of the individual 
or the interest of an isolate group of people. Three factors are essential so the 
city develops: political stability, legal safety and respect to the public patrimony. 
And the four great enemy of development, that form the acronym VEJA are: 
vanity, envies, jealousy and arrogance. We need to overcome VEJA if we want to 
see Londrina a prosper and developed city. On this fight to gain progress it is 
fundamental the existence of an institution as Codel. We seek for a dynamic and 
strong to promote a sustainable development to Londrina. Beyond our 
appreciation to its president Bruno Veronesi whose knowledge is based on the 
ideal of association, we believe that the institution is having a promisor moment. 
It is time to initiate a new historical cycle for Londrina. NO VEJA; with ACIL and 
Codel.

 

Flávio Montenegro Balan, ACIL's president

A luta pelo desenvolvimento é a principal razão de ser da 
ACIL. Aqui nós aprendemos a valorizar o 'nós' antes do 
'eu': o interesse da cidade deve prevalecer sobre os 
interesses do indivíduo ou de um grupo isolado. Três 
fatores são essenciais para que a cidade se desenvolva: 
estabilidade política, segurança jurídica e respeito ao 
patrimônio público. E quatro são os grandes inimigos do 
desenvolvimento, que formam a sigla VICA: vaidade, 
inveja, ciúme e arrogância. Precisamos vencer a VICA, se 
quisermos uma Londrina próspera e desenvolvida. Nesta 
luta pelo progresso da cidade, é fundamental a existência 
de uma instituição como a Codel. Queremos uma Codel 
forte e dinâmica para promover o desenvolvimento 
sustentável de Londrina. A par de nossa amizade e 
admiração pelo presidente Bruno Veronesi, conhecedor 
do ideal associativista, nós acreditamos que a instituição 
vive um momento promissor. É tempo de iniciar um novo 
ciclo histórico para Londrina. Sem VICA; com a ACIL e a 
Codel.

Flávio Montenegro Balan, Presidente da ACIL
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The agribusiness of Paraná corresponds with production and brings income to 
the Country. Our land is one of the best of the world, our properties, most of them, 
belong to small producers that correspond in terms of production and 
productivity, both animal as vegetal. The rural production is the motivation 
spring of all agribusiness. 
The agroindustry, a chained segment, which approaches from the agricultural 
supply to the consumers, it is responsible for a great part of GDP of Londrina and 
to almost 5% of the GPD of the state. The Rural Society of Paraná, by its tradition 
and commitment with the agriculture producers, has the risen a flag in struggle 
for investments and sustainable support for the segment which generates a 
quality and productive sector.

Moacir Sgarioni, President of Sociedade Rural do Paraná

O setor do agronegócio paranaense responde com 
produção e traz divisas para o País. Nossa terra é uma 
das melhores do mundo, nossas propriedades, em sua 
maioria, são formadas por pequenos agricultores que 
correspondem em termos de produção e produtividade, 
tanto animal quanto vegetal. A produção rural é a mola 
propulsora de todo o agronegócio.

A agroindústria, segmento da cadeia que vai desde o 
fornecimento de insumos agrícolas até o consumidor, é 
responsável por boa parte do PIB de Londrina, que 
responde por quase 5% do PIB do estado. A Sociedade 
Rural do Paraná, por sua tradição e comprometimento 
com a classe agropecuária, tem como postura a luta por 
investimentos no setor e o apoio a todo desenvolvimento 
sustentável na agropecuária, que gera uma agroindústria 
produtiva e de qualidade.

Moacir Sgarioni, Presidente da Sociedade Rural do 
Paraná
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A presença industrial em Londrina já vem de longa data, 
teve inicio com alimentos e bebidas e gradativamente foi 
se expandindo de maneira bastante diversificada e hoje 
tem um papel importante na formação do PIB 
londrinense, embora tenha ainda muito a crescer. A 
cidade oferece uma excelente oferta de pessoal 
qualificado e a presença de muitas universidades e 
escolas técnicas é mais um importante fator de atração 
de novas indústrias. O crescimento industrial do Paraná 
nos últimos anos faz de Londrina um centro atrativo para 
empresas indústrias, sobretudo para aquelas de alto 
valor agregado. A capacidade empreendedora de sua 
gente tem feito nascerem empresas que sobressaem no 
cenário nacional.

Ary Sudan,Coordenador Regional da FIEP

The industrial presence in Londrina comes from a long time, it stared with the 
food and beverage sector and gradually expended to a very diverse way and 
today it has a great roll on the formation of Londrina's GDP, although we know it 
has potation to grow a great deal. The city offers an excellent offer on qualified 
personnel and the presence of many Universities and technical schools are the 
main reason new industries are attracted. The industrial growth on the last year 
turns Londrina in to an attracting center especially to industries that have added 
value. The entrepreneur capacity of our local people has resulted in businesses 
that are highlighted on a nation wide level. 

Ary Sudan, Region Coordinator of FIEP
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The dissemination of knowledge, the intersection of physical and metaphysical 
understanding, the reasoning and sensorial perception, theorems and oracles, 
the respect to diversity and humanity complexity, transcendent, faith, hope, 
daily routine of consensus, path, truth, finally, human life. ("The men do not apply 
to themselves"). The boat of development will only have meaning, direction and 
sense if the two oars are synchronized, side by side, linked by the same trunk; 
from one side, science, physics, innovation; from the other, religion, 
metaphysics, essence, eternal values worshiped by the intellectual 
perspective. 

Cláudio Tedeschi, President of Fórum Desenvolve Londrina

A disseminação do conhecimento, a intersecção de 
saberes físicos e metafísicos, a razão e a percepção 
sensorial, teoremas e oráculos, o respeito à diversidade e 
complexidade humanas, transcendência, fé, esperança, 
exercício cotidiano de consenso, caminho, verdade, 
enfim, vida humana. ("O homem não se explica em si 
mesmo"). O barco do desenvolver só terá sentido, 
significado e direção se tiver dois remos afinados, um a 
cada lado, entrelaçados por um mesmo tronco; de um 
lado, a ciência, a física, a inovação; do outro, a religião, a 
metafísica, essência e valores eternos cultuados pela 
percepção intelectual.

Cláudio Tedeschi, Presidente do Fórum Desenvolve 
Londrina 
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Londrina is in a very important phase – after many years without serious 
investments on the city development we have an administration that guarantees 
Strategy, well being of the population, performing as strategically planning with 
a great vision of the future.
There is not a good administration without technical strategies from 
professionals committed with efficiency. 

Maria Clarice de Oliveira Rabelo Moreno, President of CEAL

Londrina está em uma fase única- depois de muitos anos 
sem investimentos sérios no desenvolvimento da cidade 
temos uma gestão que preza pela Técnica, preza pelo 
bem estar da população, fazendo uma política de 
Planejamento e visão do futuro.
Não existe boa gestão sem atuação técnica responsável, 
de profissionais comprometidos com a eficiência.

Maria Clarice de Oliveira Rabelo Moreno, Presidente 
CEAL
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Londrina é uma cidade como poucas no Brasil para se 
investir. Aqui temos ótima infraestrutura, uma localização 
privilegiada. É também uma cidade moderna, jovem, 
universitária. Sete universidades instaladas na cidade 
garantem mão de obra qualificada para praticamente 
todos os segmentos de indústrias, em especial o 
metalmecânico. Por isso, entendo que Londrina é uma 
cidade para se olhar com muito carinho quando o objetivo 
é investir com segurança. 

Valter Orsi, Presidente do Sindimetal Londrina

Londrina is a city as few in Brazil to invest. Here, we have great infrastructure, 
previlegy location. It is also a vey modern, young and universitarian city. Seven 
Universities are located on the city and guarantee qualified labor to 
predominantly all industrial segment, in special the metal mechanic. That's why; 
I understand the city is a place to look into very carefully when to goal is to invest 
safely. 

Valter Orsi, President of Sindimetal Londrina
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Londrina has maintained since its foundation the same pioneer vision of 
courage and obstinacy to get things done. The society here is restless, vibrant, 
participative and cooperative. The united action of the society have created 
development models that keep the city strong when difficulty of routine comes 
and on the search for social, economical and environmental sustainability. This 
is Londrina, our passion.

 Gerson Guariente Junior, Sinduscom's President

Londrina mantém desde sua fundação o mesmo vigor 
pioneiro de coragem e obstinação de fazer . A sociedade 
londrinense é inquieta, vibrante, participativa e 
cooperativa. A ação conjunta da sociedade criou 
modelos de desenvolvimento que fincam suas raízes no 
enfrentamento das dificuldades do dia a dia e na busca 
da sustentabilidade social, econômica e ambiental. Esta 
é Londrina, nossa paixão.

Gerson Guariente Junior, Presidente do Sinduscom
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Londrina is a well-developed, bold, young city that is extremely attractive to 
investments. Through out its history, it has incorporated equipment and services 
that build a comparative advantages capable to guarantee successfully 
corporative actions towards our city. Our Universities, research institutions, 
infrastructure in telecommunication and data transition; the creative and 
innovator environment connected to excellence in services and a great quality 
of life, promote the establishment of adequate conditions to successfully host 
investors.

Alexandre Kireeff, Londrina's Mayer.

Londrina é uma cidade desenvolvida, ousada, jovem e 
altamente atrativa aos investimentos . Ao longo de sua 
história, incorporou equipamentos e serviços que 
construíram as vantagens comparativas capazes de 
garantir que as ações empreendedoras em nossa cidade 
prosperem e  se jam bem sucedidas .  Nossas 
Universidades , institutos de pesquisas, infra-estrutura de 
telecomunicações e transmissão de dados; o ambiente 
criativo e inovador, aliados à excelência na prestação de 
serviços e uma espetacular qualidade de vida, propiciam 
o estabelecimento das condições adequadas para que o 
empreendedor ismo e os invest imentos sejam 
especialmente acolhidos e bem sucedidos em Londrina.

Alexandre Kireeff, Prefeito de Londrina
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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. 
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