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Guaratuba
História e Início

História de Guaratuba de Joaquim da Silva Mafra

Guaratuba (que no passado na
verdade compreendia Matinhos, Caiobá e
parte de Itapoá) originou-se em 1765.
Cinco anos depois foi fundada a Vila de
São Luiz da Marinha de Guaratuba.

Em 29/04/1771, deu-se a solenidade
de fundação da vila e celebração de Missa.

Dia 30 de Abril de 1771, foi eleita a
primeira Câmara Municipal.

A Vila de Guaratuba elegeu seu
primeiro Prefeito em 1792, prosseguindo
assim até 20/10/1938, quando passou a
constituir-se num Distrito de Paranaguá.

Pela Lei nº 2 de 10 de Outubro de 1947,
foi restaurado o Município de Guaratuba,
sendo instalado oficialmente no dia 25 de
outubro de 1947.
Dados Municipais

A Baía de Guaratuba é a segunda
maior do estado, depois da Baía de
Paranaguá. Rica em fauna e flora, é uma
área de proteção ambiental. A travessia de
Ferry boat na baía, é um belo passeio
podendo ser avistadas algumas ilhas,
praias e os mangues.

Outras atividades são realizadas nas
águas da Baía de Guaratuba como a

pesca e passeios de barcos e lanchas.

Origem do município:
Desmembramento de Paranaguá

Data de instalação do município: 25 de
outubro de 1947

Data de comemoração do município: 29
de Abril

População em 2000: 27.257 habitantes
População Estimada em 2007: 35.000

habitantes
Eleitores: 21.703 (em 2006)
Total de Domicílios: 19.301 (ano 2000)
Total Estimado Máximo de Leitos

(população total para pernoite na
temporada): 250 mil

Taxa de Crescimento Anual: 4,76

Prefeitos de Guaratuba
Manoel Antônio de Souza - 1892-1894
Manoel Máximo da Silva - 1894
Alexandre José de Freitas - 1895-1896
(Presidente da Câmara substituindo o prefeito)
Carlos da Silva Mafra - 1896-1900
Carlos da Silva Mafra - 1900-1904
Guilherme de Bastos Pequeno - 1904-1906
Alexandre da Silva Mafra - 1906-1908 -
Substituto
Vicente Carlos Marques - 1908-1912
Manoel Leocádio da Costa - 1912-1916
Vicente Carlos Marques - 1916-1918
Alexandre Corrêa da Silva - 1918-1920 -
Substituto
João Pedro de Souza - 1920-1924

Alexandre da Silva Mafra - 1924-1928
Joaquim da Costa Braga - 1928-1930
Por nomeação da Interventoria do Estado, os
Prefeitos foram:
Cel Alexandre da Silva Mafra - 1932
Major Pedro de Abreu - 1933
João Fernandes Candal - 1933
Tenente Manoel Alves do Amaral - 1934
Joaquim da Silva Mafra - Janeiro de 1935
(nomeado).
Joaquim da Silva Mafra - Eleito em 1935,
governando até 31/07/1938. A partir desta data
a autonomia do município foi suprimida por efeito
do decreto lei nº 7573 de 20/10, do Sr. Manoel
Ribas (Interventor), conseqüentemente anexado
como distrito ao Município do Paranaguá, até de
10 de Outubro de 1947.
Joaquim da Silva Mafra - 1948-1951
Miguel Jamur - 1952-1955
Renê Buchamann da Silveira - 1956-1959
Miguel Jamur - 1960-1963
Orlando Bevervanso - 1964-1968
Miguel Jamur - 1969-1972
Diógenes Caetano dos Santos - 1973-1977
Antônio F. Ferreira da Costa Filho - 1978-1981
Acir Braga - 1982-1988
Aldo Abagge - 1989-1992
Paulo Chaves - 22 de julho a 31 dezembro 1992
(Vice-prefeito assumiu o cargo com o
afastamento do Sr. Aldo Abagge pela câmara
municipal)
José Ananias dos Santos - 1993-1996
Everson Ambrósio Kravetz - 1997-2000
José Ananias dos Santos - 2001-2004
Miguel Jamur - 2005-2008

Fotos Litoral Paraná - Emoções o Ano Inteiro



EXPEDIENTE: A Revista Panorama do
Litoral é uma publicação da NET Brazil
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História e Dados Municipais de Guaratuba, Caiobá e Matinhos

Matinhos e Caiobá

História
Matinhos, cidade fundada em 12 de

junho de 1967 é considerada a namorada
do Paraná, que por sua beleza e
paisagens naturais notáveis é declarada
Área Especial de Interesse Turístico.

Descoberta desde meados da década
de 20 como um balneário de encantos,
prazeres e banho de mar, Matinhos é uma
terra povoada há milhares de anos por
povos pré-históricos que nos legaram
valiosos sítios históricos e sambaquis.

Caiobá sempre teve sua história ligada
a de Guaratuba, pela proximidade e
descendentes. Hoje faz parte de Matinhos.
Dados Municipais
(Matinhos e Caiobá)

Matinhos está localizada no litoral do
Paraná, com uma área aproximada de 215
km2 e 3 metros acima do nível do mar.

Está situada à 110 km de Curitiba a
capital do estado, e possui 36 balneários,
iniciando no balneário Jardim Monções
onde faz divisa com o município de Pontal
do Paraná e vai até o famoso Balneário de
Caiobá, onde faz a divisa com Guaratuba,

são quase 17 kms de belas praias.
Tem em seu território 9 rios, são eles:

da Draga, Matinhos, da Onça, Canal da
Lagoa Amarela, Indaial, Novo, Cambará,
do Meio e Cachoeirinha.

Possui os morros de Cabaraquara,
Escalvado, Canela, Bico Torto, Taguá,
Pedra Branca, Batatal e do Boi.

Também possui duas ilhas, a ilha do
Farol e os Rochedos de Itacolomi.

População aproximada: 24.178 pessoas
(censo realizado no ano 2.000)

População Estimada em 2007: 33.000
pessoas.

Número de eleitores: 19.597 pessoas
votaram na eleição de 2004 e 20.032
eleitores em 2006.

Origem do município - Desmembramento
de Paranaguá.

Data instalação do município: 19/12/1968.
Data de comemoração do município: 19

de Dezembro.
Total de Domicílios: 27.969 (ano 2000).
Total Estimado de Leitos (população total

para pernoite na temporada): 350 mil.
Taxa de Crescimento Anual: 8,88.
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Com a combinação da palavra indígena
“TUBA”, que significa “grande quantidade”,
“abundância”, com o nome desta ave,
GUARÁ, nasceu o nome do município.

Em Guaratuba os Guarás viviam aos
milhares, mas desapareçam completamente
pela ação do homem que os caçavam para
comercializar suas penas e coletavam seus
ovos para servir de alimento e venda.

Descrição da Ave
O Guará é encontrado nas costas dos

países da América do Sul, da Colômbia ao
Equador, além de Trinidad e América Central.
Na Flórida, o Guará Vermelho foi introduzido
para cruzar com o Guará Branco,
encontrado nos Estados Unidos. Até alguns
anos atrás, o Guará sobrevoava os céus
do Paraná, Pará, Amapá, Amazonas e
Maranhão. Até no RJ era encontrado.

Alimentação
Os guarás são aves carnívoras e se

alimentam de caramujos, insetos e
caranguejos (alimento preferido), que
inclusive dá a sua cor vermelho-carmesim.

Ave Guará - Símbolo de
Guaratuba e Região
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Parques, Reservas e Áreas
de Preservação Ambiental

I - Unidades de Proteção Integral II - Unidades de Uso Sustentável

Área de Proteção Ambiental
Estação Ecológica Área de Proteção Ambiental Estadual
Reserva Biológica Área de Relevante Interesse Ecológico
Parque Nacional Floresta Nacional
Parque Estadual Floresta Estadual
Monumento Natural Reserva Extrativista
Refúgio de Vida Silvestre Reserva de Fauna

Reserva de Desenvolvimento Sustentável
Reserva Particular do Patrimônio Natural

Em Guaratuba, Caiobá e Matinhos as Unidades de Conservação são as seguintes:

1. APA - Área de Proteção Ambiental Estadual de Guaratuba
(Guaratuba, Caiobá e Matinhos)
Região: Sul - Estado: Paraná

As unidades de
conservação brasileiras
integrantes do S.N.U.C.
(Sistema Nacional de
Unidades de Conservação)
dividem-se em dois grupos,
com as seguintes categorias
de manejo:

A região de Guaratuba,
Caiobá e Matinhos é
previligiada com as 5
Unidades de conservação ali
existentes. Estes parques
fazem com que as áreas
verdes e as águas, inclusive
a Baía de Guaratuba sejam
muito bem protegidas e
despoluídas.

Município: Guaratuba, Matinhos, São
José dos Pinhais, Tijucas do Sul,
Morretes e Paranaguá
Bioma:  Floresta Atlântica e
Ecossistemas Costeiros
Área: 199.586,51 ha
Criação: Decreto 1.234 (27/03/1992)

Através do Decreto 1.234 de 27/
03/1992, esta unidade foi criada.
Abrange parte dos municípios de
Guaratuba, Matinhos, São José dos
Pinhais, Tijucas do Sul, Morretes e
Paranaguá, totalizando 199.586,51
hectares.

Tem por finalidade a compatibilização
do uso racional dos recursos ambientais
da região com a ocupação ordenada do
solo, a proteção da rede hídrica, dos
remanescentes da Floresta Atlântica, dos
manguezais, dos sítios arqueológicos e
da diversidade faunística, bem como
disciplinar o uso turístico e garantir a
qualidade de vida das comunidades
caiçaras e da população local.

2. Parque Nacional de Saint-
Hilaire/Lange (Guaratuba,
Caiobá e Matinhos)

Continuação da APA de Guaratuba

Região: Sul - Estado: Paraná
Município: Matinhos, Guaratuba, Morretes
e Paranaguá
Bioma: Floresta Atlântica
Área: 24.500 ha
Criação: Lei 10.227 (23/05/2001)

O parque tem aproximadamente
24.500 ha e protegerá a Floresta Atlântica,
um dos ecossistemas de maior risco
ambiental no planeta, e abrange as áreas
situadas acima da cota de 20 metros nos
morros do entorno do balneário de
Matinhos e da Baía de Guaratuba, incluindo
regiões significativas como o Morro do
Cabaraquara e a Serra da Prata.

Estão sendo criadas unidades auxilia-
res de conservação, como uma reserva
extrativista, para proteger os mangues e
entorno do parque, sem prejudicar seu uso
racional, além de um programa de
visitação pública viabilizando o ecoturismo
atração com visitação controlada.

As áreas já urbanizadas, em uso
agrícola e as estruturas sociais como
captação de água e eventuais estradas já
existentes poderão continuar a existir.

O parque Saint-Hilaire/Lange visa
proteger o ecossistema, gerar equilíbrio
aos balneários e cidades do entorno, com
a completa proteção das nascentes de
água e impedir a ocupação desordenada
que já se iniciava, com a invasão dos
morros, especialmente próximo a
Matinhos.
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É o segundo parque nacional criado no país nos últimos 10 anos, e o quarto
Parque Nacional do Paraná. Seu nome é uma homenagem ao naturista francês
pesquisador Saint-Hilaire, que esteve na região em expedições botânicas há
mais de um século sendo o primeiro cientista a descrever a região, e cruzar a
remo a baía de Guaratuba no século XIX, e do ambientalista Roberto Ribas Lange
que faleceu prematuramente no início da década de 90 em trabalhos ambientais
no Rio Iguaçu, e foi um dos precursores da luta ambiental no estado e no Litoral.

Com o sistema criado em conjunto entre o Parque nacional de Superagui e o
Parque Nacional Saint-Hilaire/Lange, o Paraná possui a mais completa rede de
proteção de seu litoral e dos remanescentes de Floresta Atlântica, que somada a
outras unidades como APAS e Estações Ecológicas estão permitindo a
conservação e uso desta região.

Continuação do Parque Saint Hilaire / Roberto Ribas Lange

Precisa, todavia, de investimentos para a completa implantação, fiscalização e
controle das unidades existentes.

3. Parque Estadual do Boguaçu (Guaratuba)
Região: Sul - Estado: Paraná
Município: Guaratuba
Bioma: Floresta Atlântica
Área: 6.052 ha
Criação: Decreto 4.056 (26/02/1998)
Unidade de Proteção Integral.

4. Parque Municipal Lagoa do
Parado (Guaratuba)

Localização: Margem esquerda do Rio
Cubatãozinho.

Acesso: somente de barco, e a viagem
dura cerca de 1 hora.

Abundante em peixes e em Caxeta,
madeira leve, usados principalmente para
fabricar o lápis e utilizado para o
artesanato. Neste parque encontram-se:
capivaras e outros animais selvagens.

Em época de seca se divide formando
a Lagoa das Onças e Lagoa Baguary.

Continuação dos Parques...

Área: 5 km de comprimento por 3 km
de largura.

5. Projetado para o Futuro:
Parque Municipal Barra do Saí

A gestão anterior da Prefeitura
pretendia criar o Parque Municipal Barra
do Saí. Não pudemos saber hoje em que
situação se encontra esta iniciativa, mas
quem conhece a região, seus mangues e
sua paisagem, sabe que ali precisa a
preservação urgente.

6. Parque Estadual Florestal do
Rio da Onça (Matinhos)

O Parque Florestal Rio da Onça situa-
se na região central do município de
Matinhos e apresenta vegetação do
ecossistema Floresta Ombrófila Densa,
áreas com reflorestamento existentes
anteriores à criação do parque e áreas que
abrigavam o depósito de lixo do município.
A vegetação nessas áreas está em estágio
médio ou avançado de regeneração e o
Rio da Onça empresta à paisagem um
forte poder de atração, além de constituir-
se em corredor biológico.

O Parque Florestal do Rio da Onça foi
criado pelo Decreto Estadual n.º 3825 de
04 de junho de 1981, com uma área total
de 118,50 ha, com objetivo de proteger a
flora e a fauna. O parque agora possui
1660 hectares, sendo dotado de portal,
trilhas interpretativas, pontes suspensas,
centro de visitantes e mirante.

Preserva caxetas, brejos graminosos
e restingas cobertas por guanandis,
maçarandubas, palmitos e tiriricas,
habitados por preás, gatos do mato e
gambás.

O Parque Estadual Florestal do Rio da
Onça localiza-se a 600 m da praia. Acesso
pela PR 412, Balneário Riviera II.

Informações - Fone: (41) 3453-2472.
Horários: terça a domingo e feriados das
08:00 às 11:30 e das 13:30 às 17:00.

Localização do Parque Estadual Rio da Onça em Matinhos
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Rios e Riachos da Região de Guaratuba, Caiobá e Matinhos

RIOS E RIACHOS

Há em Guaratuba diversos rios que deságuam na sua baía, exceto o rio Saí que corre diretamente para o Oceano Atlântico.  O Saí
que serve de limite entre Guaratuba e Santa Catarina tem uma extensão de 14225 metros. Veja mapa com o nome dos rios na pág 20.

A grande quantidade de rios e seus afluentes (mais de 36) é que formam a Baía de Guaratuba, como um grande criadouro de vida
marinha, pois muitos peixes e animais dos oceanos sobem a Baía e estes rios para a reprodução. Por haver esta grande quantidade
de rios é que torna necessário as suas preservações. Portanto a criação dos Parques Nacional Saint Hilaire/Lange, Estadual do
Boguaçu, Municipal da Lagoa do Parado e Área de Preservação Ambiental (APA) de Guaratuba é que tem permitido a preservação
necessária e a pureza destas águas.
Rio São João

Nasce no Pontal do Itararé com nome
de Rio do Pontal, corre em direção ao sul,
recebe o Rio Bonito, o Pirizal, o Embira e
outros, entram no Estado de Santa
Catarina e recebe o Iquirim, volta ao norte,
entra novamente no Paraná fazendo uma
grande curva na Serra do Araraquara,
segue até encontrar-se com os braços do
Rio Cubatão e deságua na baía depois de
um curso de 60 km.
Rio Cubatão

Nasce no Município de São José dos
Pinhais com o nome de São João, serve
em parte, de divisa entre Sào josé e
Guaratuba, recebe o Arraial e toma aí o
nome de Cubatão até desaguar na Baía.

Rio Cubatãozinho
O Cubatãozinho nasce na Serra das

Canavieiras entre Guaratuba e Morretes.
Tem um curso de cerca de 60 km, sendo
navegável por canoas até o Porto Limeira.

Rios que abastecem Guaratuba
A captação de água para abastecimento do

município é feita nos Rios do Melo e Sai-Guaçú.
No rio do Melo a capacidade de captação é

de 170 litros por segundo. Com a construção
do sistema de captação de água do Rio Saí, a
capacidade subiu para 430 litros por segundo,
o que faz com que não falte mais água de
qualidade, nem mesmo na alta temporada.

Guaratuba: bairro de Piçarras (à esquerda), Aeroporto, bairro do Mirim (centro) e rios Boguaçu Mirim e Boguaçu (à direita) desaguando na Baía.

Rio Preto Rio do Melo

Rio Cubatão, Cubatãozinho, São João e Preto,
que ficam no fundo da Baía, são rios bem

preservados que proporcionam ótima pesca e
momentos de rara beleza...

Com a ampliação da captação de água em
Guaratuba, não há mais falta de água.
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P R A I A S

Praias de Guaratuba: 1-Caieiras, 2-das Pedras com Navio afundado (Vapor S. Paulo), 3-Prosdócimo ou do Espia Barco, 4-Central, 5-dos Turcos, 6-
do Cristo, 7-Brejatuba ou Braba ou do Surfista, 8-Barra do Saí. Entre 7 e 8: Brejatuba, Jardim Estoril 1, Bonança, Jardim Estoril 2, Vila Eliana,

Nereidas, Yemanjá, Santa Helena, Atlântico Sul, Coroados, Palmeiras, Barra do Saí. Do lado de Caiobá existe a Prainha (ainda em Guaratuba).

PRAIA DA BARRA DO SAÍ

PRAINHA

Praia das Pedras

Praia do Coroados (em primeiro plano) e a Barra do Rio Saí, com a ilha do Saí, divisa com SC.

Brejatuba ou Praia do surfista ou Braba
Praia Central de Guaratuba

Balneários de Matinhos: Corais, Jussara,
Gaivotas, Iracema, Guacyara, Currais,

Ipacaraí, Betaras, Solimar, Marajó, Saint Etiene,
Florida, Rivieira I e II, Flamingo, além da praia

de Matinhos, ideal para o surfe.
Balneários de Caiobá: Praia Brava e Praia
Mansa ao lado da Praia Bela ou Prainha do

Farol da Ilha das Tartarugas.Praia do Cristo: a mais freqüentada



Baía de Guaratuba - Estuário da Vida na Região
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Baía de Guaratuba

A baía de Guaratuba é um estuário
encaixado na planície costeira do
litoral do Paraná.

A baía tem uma área de 48,57 km2 e
é irrigada por pelos menos 36 rios.

A Baía de Guaratuba é a segunda
maior do estado e uma das mais belas
do mundo. Ilhas, mangues, vegetação
típica e rios, fazem parte dessa
exuberante paisagem da natureza.

Na área de cima (mais a oeste) da
baía ocorre a agricultura intensiva
através do cultivo de banana com alta
tecnologia de produção.

Na área montanhosa ao norte do
estuário há uma baixa população com
baixo crescimento populacional,
diferente de outras bacias hidrográficas
do sul, que possuem média/alta
densidade populacional e acusando
ainda um alto crescimento.

Esta baixa taxa de ocupação da baía,
faz com que suas águas tenham pouca
ou nenhuma poluição.

Em suas águas e na orla marítima,
ocorre a pesca empresarial de
mercado, resumida aos arrastos de
camarão, marcados pela mais alta
intensidade tecnológica pesqueira do
litoral paranaense.

Mas é a desembocadura da Baía
que vem sofrendo nas últimas 3
décadas forte pressão urbana através
do centro urbano de Guaratuba que
utiliza a vocação turística como fonte de
renda, já que as praias e a própria baía
oferecem boas opções de lazer e
recreação.

Era pela baía, o único acesso que a
comunidade dispunha para chegar à
“Guaratuba”, no começo da colonização.

Vários pontos de pescaria fazem à
alegria de milhares de pescadores que
vêm à Guaratuba durante o ano todo,
motivados pela beleza do local e pelo
prazer de uma boa pescaria junto a esse
paraíso.

Além da pesca, pratica-se o esqui,
vela, passeios de barco, jet-sky e wind-
surf.

Vários passeios pela baía são
oferecidos durante o ano todo, com
vários roteiros e tipos de embarcações.

Ao longo de sua orla, várias marinas,
bem estruturadas, recebem os turistas
que viajam por suas águas e pelo mar
aberto.

MANGUEZAIS

MARINAS E
TRAPICHES

PORTO E ABRIGO

LAZER E ESPORTES
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Cachoeiras e Saltos na Região
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SALTOS E CACHOEIRAS

Cachoeira do Quiriri
Localizada na encosta

da Serra do Mar, tem uma
que-da d’água com mais
de 35 metros de altura, o
acesso é feito por uma
trilha de mata fechada,
com um percurso
aproximado de 5 horas.

As águas desta queda,
em alguns pontos,
passam por debaixo de
rochas e reaparecem
alguns metros depois.

Ao fundo da baía de
Guaratuba, ao pé da
Serra do Mar, existe
o Salto do Rio Parati.
Local de rara beleza,

ladeado pela mata
Atlântica totalmente

preservada.
Suas águas
oferecem um

espetáculo digno de
ser apreciado.

(4
1)
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A trilha passa por várias casas de
moradores locais e Sambaquis,

além de uma ponte pênsil que dá à
caminhada um ar de aventura.

Trajeto - Parte 2:
No trajeto encontramos várias
espécies de flores, pássaros e

animais silvestres que cruzam as
trilhas o tempo todo.

Ao lado, e acima,
Salto da Viúva,

que no verão, os
banhos gelados

proporcionam uma
satisfação sem

igual.

As águas do Salto vêm do Rio
Parati formando piscinas

naturais.

Este é o Salto
Parati ou

Cachoeira do
Rio Parati.
VISITE...

Trajeto - Parte 1:
Saindo do centro, 25 minutos
de barco pela baía, rio Parati
até o Porto. Caminhada de 40

minutos por trilhas de
vegetação nativa e paisagens

típicas do litoral.

Acesso:
A melhor opção é por
mar, vindo pela Baía,
utilizando barcos de

pequeno porte.
Passeios de barco até

o Salto são feitos
durante o ano todo.

Procure empresas
e guias

especializados
para levar sua

família até lá, como
a Guará

Ecoturismo

Acima,
cachoeira ou

Salto da
Viúva.

Eletrodomésticos
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(41) 3442-6270

mega_moveis@hotmail.com

TUDO PARA SUA CASA
Móveis



Trilhas , Caminhadas e  Roteiros Turísticos
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TRILHAS E CAMINHADAS
Trilha dos Índios e

das Farinheiras

Esta trilha começa no bairro
Prainha. A trilha foi usada pelos Índios
que habitavam essa região, mais
tarde conhecida como trilha das
farinheiras, que eram senhoras que
produziam farinha de mandioca
artesanalmente na localidade do
Cabaraquara e transportavam por
estes caminhos para vender na região
da Prainha. As farinheiras percorriam
a trilha com os pesados sacos sobre
a cabeça e seus filhos as acompan-
havam agarradas aos seus vestidos.

Bromélias, palmeiras, pássaros
e árvores centenárias fazem parte
deste deslumbrante cenário da Mata
Atlântica. A trilha é de pequena
dificuldade e pode ser feita por
qualquer pessoa, com acompanha-
mento de um guia. No percurso
produtos artesanais da região podem
ser adquiridos durante o passeio.

SÍTIO SAMBAQUI

Ao pé do Morro do Cabaraquara,
na Serra da Prata, entre a Baía de
Guaratuba e o Parque Nacional Saint-
Hillaire, localizam-se os principais
criadouros de ostras nativas do litoral
paranaense, o Sítio Sambaqui.

Além de poder degustá-las em um
aconchegante quiosque, são apre-
sentadas técnicas modernas de
cultivo visando minimizar os impactos
ambientais.

A visitação no restaurante Vivere
Parvo é imprescindível, construído
inteiramente por técnicas artesanais
em meio à natureza, dispõe de
mirantes com fantástica visão para
Baía de Guaratuba e banho de ofurô.

Trajeto feito de carro ou barco, com
duração de 2 a 3 horas.

Contate a Guará Ecoturismo.

Quiosque de degustação de ostras

Infraestrutura para cultivo próprio de ostras

Morro do Cabaraquara e o cultivo de ostras

Sítio das Ostras
Fazenda Marinha Nova Era das Rosas
(Cultivo de Ostras)

Degustação de Ostras: você pode
saborear as melhores ostras do
Paraná, direto do cultivo.

Pedra Branca
do Araraquara

Araraquara no dialeto indígena
significa: Buraco ou ninho da “Arara”.

Único distrito do município que tem
na agricultura e pecuária suas
principais atividades econômicas.

Local de beleza natural inconfun-
dível, com rios e cachoeiras aos pés
da Serra do Mar fazem dessa locali-
dade uma ótima opção para quem
gosta da natureza e de descanso.

A Guará Ecoturismo é
a 1a agência de
ecoturismo e turismo
receptivo de Guaratu-
ba e a única com um

Bacharel em turismo formado pela
Universidade Tuiuti, com estágio na
Secretária Estadual de Turismo do Paraná
e na Paranatur. Especializada em
passeios dentro de Guaratuba e região,
tem vários roteiros e opções aos turistas:
city-tour, trilhas, caminhadas ecológicas,
cachoeiras, roteiro das ostras, lagoas,
morros, passeios de barco, pescarias.

Contate Luiz (41) 9641-4722.

Ligue (41) 9929-0310 para
agendar a visita



Ilhas da Baía de Guaratuba e Costa Marítima da Região
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ILHAS Fluviais e Marítimas
Ilha de Itacolomi

Características: Formada por duas pedras, uma em pé e a outra
deitada, por esse fato são chamadas de mãe e filho. Estão
localizados em mar aberto, quase em frente à entrada da barra da
Baía de Guaratuba, a cerca de 7,3 milhas da costa. Não é possível
desembarcar. O local é excelente tanto para a pesca de linha quanto
para a pesca submarina.

Ilha dos Currais
Composta por três pequenas ilhas – A primeira apenas um pico

de pedra alto sem vegetação, a segunda um pouco mais baixa e a
terceira, bem maior, apresenta vegetação apenas em seu cume.
Cuidar com uma laje até 300 m de seu lado oeste, de frente para a
costa. Local repleto de aves que ali fazem sua nidificação. Não é
possível desembarcar. Evite passar entre elas, pois há muitas pedras
submersas. Abrigo precário contra ondas e ventos. Fica a meio
caminho entre as baías de Guaratuba e Paranaguá, a cerca de 6,2
milhas da costa.

Ilha do Saí
Localização: Divisa do Paraná com Santa Catarina, no Balneário da Barra do

Saí. A ilha está tão próxima à costa que pode-se alcançá-la, a nado e até a pé,
quando a maré está baixa. Na ilha está o marco divisor entre Paraná e Santa
Catarina, que ostenta, em gravação a bronze a seguinte inscrição: 

“Este marco foi inaugurado no Governo Wenceslau Braz, sendo Ministro do
Interior Carlos Maximiliano, Governador do Estado do Paraná, Affonso Camargo; e
Governador do Estado de Santa Catarina, General F. Schimidt – 1918”.

Ilha da Sepultura
Também na Baía de

Guaratuba, coberta de
mangues com frente para a
cidade de Guaratuba,
estendendo na posição
nordeste-sudoeste, a
começar pela ilha da
Pescaria, tendo pela parte de
dentro o Canal da Sepultura.

Ilha da Pescaria
De terreno pantanoso coberto de mangue ou

mesmo unicamente das duas gramíneas
confundidas na região sob a denominação, de
“Paratuva”, plantas que vegetam em terrenos
úmidos, a ilha da Pescaria possui terras para cultivo.
Ainda sobre esta ilha, há uma particularidade,
quando o Coronel Manoel Leocádio montou um
forno para fabrico de sal, permanecendo até bem
pouco tempo ainda, sua construção salina.

Ilha do Capim
Coberta de mangues, em frente ao Rio dos

Meros e o Morro de Fora, esta ilha foi acrescida
de mais ilhotas formando um grupo que é
designado pela ordem em que se acham
CAPIM DE CIMA, DO MEIO e CAPIM DE BAIXO.
Era esta ilha conhecida antigamente pelo
nome de “GUARÁ”, citada por Saint Hilaire em
1820, por ser a preferida para pouso dos
pássaros que lhe deu o nome.

Ilha do Rato
Pode ser vista durante a travessia da

Baía de Guaratuba, está bem próxima à
costa. O nome se deve ao seu formato que
imita um camundongo de cócoras.

Outras Ilhas
Ilha do Estaleiro
Ilha das Garças
Ilha dos Papagaios
Ilha Barigüi
Ilha do Castelhano
Ilha do Mexerico
Ilha do Araxá ou Araçá
Ilha Morro de fora
Ilha Morro da Barra

Veja as ilhas
no mapa da

pág. 20

- Carnes Chapeadas
 - Peixes e Camarões
  - Pizzas e Calzones
   - Espaguete, Frangos
    - Sucos e Bebidas

FORNO

À LENHA

Guaratuba

Ambiente de Requinte e Conforto

Av. 29 de Abril, 702 - CentroAv. 29 de Abril, 702 - Centro



Parque Municipal Lagoa do Parado
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CHURRASCARIA

Parque Municipal Lagoa do Parado
Conhecida também como Lagoa

Azul, em época de seca se divide
formando a Lagoa das Onças e a
Lagoa do Baguary. Possui 5 km de
comprimento por 3 km de largura.

Trata-se de um “mini pantanal”
em meio à mata atlântica, onde pode
se encontrar capivaras, veados,
jacaré e uma infinidade de espécies
de pássaros como o Tuiuiú, ave
pantaneira, e o Macuquinho do Brejo,
espécie rara descoberta em 2002.

É a maior biodiversidade aquática da
região. Localiza-se na margem esquerda
do rio Cubatãozinho, possui grande
variedade em espécies de peixes, pois se
trata de um criadouro natural.

Nesta rica região, o que se encontra
também em abundância, é a caxeta uma
espécie de madeira leve usada para fazer
lápis, instrumentos musicais, colher de
pau e artesanatos em geral. 
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Para aqueles que gostam de
pescaria na água doce, a Lagoa
do Parado tem as espécies e os
tamanhos de peixes para
satisfazer todos os gostos e
exigências.

Para pescar na região é necessário ter a carteira de pesca profissional, e se cercar da
competência de guias especializados para guiar a embarcação pelos baixios dos rios.

LAGOA DO PARADO

(41)3443-1746

Nós fazemos
malabarismos
para deixar seu

carro novo e
tinindo

Av. Curitiba, 1375
Guaratuba (PR)

GustavoGustavo
Auto

Center
Auto

Center

(4
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Todas
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marcas
de

veículos
Av. Curitiba, 1375
Guaratuba (PR)

MARAMBAIA
Espeto Corrido e

Frutos do Mar

Rua Vicente Marques, 213
Guaratuba (PR)

(41) 3442-6306

Cursos de Direitos Humanos,
Fundamentais e Meio Ambiente

www.unipid.com.br

(41) 3472-1095
(45) 9974-3047

Rua Cap. João Pedro, 147 - Guaratuba

UNIPID

Universidade Piloto Democrata
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Morro do Cristo

Também conhecido como Morro do
Brejatuba, é o atrativo mais visitado do
município. Mirante natural, com 38 m
de altura, oferece uma vista espetacular
do Oceano Atlântico e uma vista
privilegiada de toda a cidade.

A estátua do Cristo Redentor,
colocada no alto do Morrro da
Brejatuba, maior Cartão postal de
Guaratuba, foi encomendada pela
família de João Cândido Ferreira,
Presidente do Estado do Paraná, de
1908 a 1912, e inaugurada em 23 de
junho de 1953.

Seguindo projeto do arquiteto
Adolfo Sakaguti, no ano 2000 teve sua
escadaria remodelada, recebendo
corrimão para maior segurança dos
turistas. A escadaria, construída na
década 50 com 197 degraus, passou
agora a ter 190 degraus.

Em 13 de maio de 2000 a imagem
foi deslocada de sua base original,
ganhando um pedestal de 6,5 metros
de altura, com uma sala da memória,
oratório e mirante.

A imagem do Cristo cujo braço
apontava para a entrada da barra,
agora na revitalização, tem sua face
voltada para cidade com a finalidade
de proteger a todos seus moradores.

Guaratuba e Matinhos é
atravessada pela Serra do Mar, que
recebe diversas denomina-ções,
tais como Serra do Piraí, do
Araçatuba, Araraquara, Guarapari do
Cubatão, da Linha, da Igreja,
Canavieiras e Serra da Prata.

Aqui na região encontramos:

Morros na Região

- Morro do Cristo ou Brejatuba,
- Morretes ou Morrete
- Morro do Pinto
- Morro das Caieiras ou do Espia Barco
- Morro do Cabaraquara
- Morro do Itaguaí
- Morro Laranjeiras
- Morro dos Perdidos
- Morro de Fora
- Morro do Escalvado
- Morro do Boi, entre outros...

Morro do Boi (Matinhos)
Possui aproximadamente 160 m de

altura trilha ecológica que leva da praia
Bela ou dos Amores até o outro lado do
Costão, mar aberto e local de pescaria.

Morro do Escalvado (Matinhos)
Também conhecido como Morro da

Cruz, tem aprox. 262 m de altura, com
abundante vegetação nativa. Do cume,
onde se pode chegar pelas trilhas
especiais para caminhada, tem-se um
visão panorâmica de todas as praias da
região. O acesso ao Morro pode ser feito
pela Rua da Fonte e o passeio pode ser
realizado todos os dias do ano.

Morro dos Perdidos

Vista do Cabaraquara e do Itaquaí
(mais à direita)

Vista da Baía de cima do Morro do
Cabaraquara (foto acima e abaixo)

Rampa de Salto

Localização: Morro do Espia
Barco (Morro das Caieiras)

Acesso: o início da trilha que leva
a rampa está em frente a segunda
torre de transmissão de energia, no
acesso ao ferry boat pela rua Antônio
Rocha. A trilha tem um pouco mais de
200 metros e é de dificuldade média.

Lá pode se pular de Asa Delta e
aterrissar na praia. Pena que hoje
esteja abandonada.

Localização: BR 376 - Serra do Mar.
Região dotada de inúmeras
montanhas acessíveis, entre elas está
o Morro dos Perdidos.

Em dias com o tempo mais aberto
é possível enxergar os carros e
caminhões que passam pela BR logo
abaixo, parecendo meros brinquedos,
e o litoral do Paraná, que está a uns
80 Km dali.

Entre a sede e o morro existe uma
cachoeira de uns 30 m de altura com
uma pequena piscina natural.



Outros Lugares Turísticos
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OUTROS LUGARES
TURÍSTICOS

MANGUEZAIS

Estima-se que os manguezais
tiveram origem há cerca de 60
milhões de anos, no período terciário,
quando aconteceu a deriva dos
atuais continentes, em decorrência da
ruptura da Pangéia (única massa
continental).

Considerado como berçário da
vida marinha, o estuário da Baía de
Guaratuba serve de subsistência
para a população das regiões do
entorno, tirando o sustento catando
espécies como ostras, caranguejos,
guaiamuns, siris, aratus e sururus,
para alimentação ou venda
geralmente nas vizinhanças.

A utilização dos manguezais deve
ser feita de forma sustentável, através
de um manejo adequado, pois trata-
se de um ecossistema frágil e
importante para a vida marinha.
Estima-se que cerca de 60% dos
organismos pescados provêm de
estuários de manguezais.

Pesca Predatória
É nociva para todos os

ecossistemas e em especial aos
estuários e manguezais, sendo
praticada em variados graus de
intensidade. Os apetrechos e
produtos mais utilizados na pesca
predatória são:
• Bombas: que causam a morte por

compressão de inúmeras espécies de
variados tamanhos;

• Redes de malha fina: que capturam
espécies minúsculas e outras em
processo de extinção;

• Redinhas e laços: que aprisionam
caranguejos fêmeas ou em idade ainda
não reprodutiva;

• Carrapaticida: que contamina a área, as
espécies e a cadeia alimentar, inclusive
o homem.

O litoral paranaense possui 90 km de
costa e, com a soma das Baías de Guaratuba
e Paranaguá, mais de 300 km de costa interna.
É considerado o terceiro celeiro de reprodução
de animais aquáticos marinhos do mundo, com
níveis de poluição baixíssimos. No entanto, é
uma região carente, onde predominam
pescadores artesanais, que fazem da pesca
seu principal meio de vida.

Ainda, constatou-se nos últimos anos
uma diminuição na capacidade produtiva
pesqueira, tanto na Baía de Guaratuba quanto
na de Paranaguá, principalmente em função
do aumento da retirada de pescados
provenientes, em grande parte, da pesca
predatória e ilegal.

Estes acontecimentos têm acarretado:
- problemas de ordem social, como a

desnutrição e o desemprego;
- de ordem ambiental, como o uso

Parque Águas Claras
Parque aquático inaugurado em abril

de 1994 possui 242.00 km2 de área, com
tobo-água, piscina de correnteza, piscina
semi-olímpica, bóias motorizadas,
pedalinho, caiaque, trenzinho, quadras poli
esportivas salão de jogos, lojas, 5 lagos
para pesca, restaurante, lanchonete,
churrascaria, pousada e centro de eventos.

Localiza-se na Rodovia Alexandra/
Matinhos, km 20.
(41) 9978-2926 / 9978-2532 / 3024-8891

insustentável dos recursos, e a poluição
do meio estuarino;

- e de natureza econômica, como a carência
do pescado.
Com o objetivo de desenvolver com as

comunidades pesqueiras locais a
possibilidade de trabalhar com o pescado de
maneira racional e dele retirar seu sustento,
foi criado em 1996, em convênio com o Banco
Mundial e Governo Estaduais e Municipais, o
CPPOM-PUC/PR.

O CPPOM atua com gestão integrada e
participativa com a comunidade, prefeituras
municipais e colônias de pescadores,
realizando atividades:
- de treinamento de mão de obra,
- educação ambiental,
- seleção de sítios para maricultura e
- implantação e acompanhamento de

sistemas de engorda de animais marinhos.

Site: www.parqueaguasclaras.com.br
Horário de atendimento: nos meses de
janeiro e fevereiro diariamente das 10h às
18h de março a dezembro nos finais de
semana e feriados das 10h às 17h.
Pesque & Pague Lagoa das
Tilápias

Rodovia Alexandra/Matinhos, km 21 -
Fone: (41) 9109-1682

Horário de atendimento: diariamente
das 8h às 19h.

CPPOM - Centro de Produção e Propagação de Organismos Marinhos

Uma das turmas que prestaram
serviço e também aprenderam, na

temporada de 2007.

Na Praia das Caieiras
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Lugares e Prédios Históricos
FONTES

Fonte do Itororó

Fonte da Carioca

Fonte dos Leões

Fonte São João

Localização: Rua Nossa Senhora de
Lourdes, encosta do Morro do Pinto, em
frente ao Colégio Estadual 29 de Abril em

Guaratuba. Fonte de água pura e cristalina
que abasteceu a comunidade por vários

anos até a implantação da rede de
abastecimento de água tratada em 1974.

Localização: Início da Rua Vieira dos
Santos, encosta do Morro do Pinto. Fonte
de água potável que supriu e abasteceu a
comunidade no passado, pois teve a sua

caixa construída em 1858 pelo Capitão
Manoel Pereira Liberato.

Localização: Av. Airton Cornelsen (acesso
ao ferry boat). Não há registro de qualquer

histórico sobre esta fonte.

Localização: final da Rua Vieira dos
Santos. Nome São João em homenagem ao

chefe da Profilaxia Federal, Dr. João de
Barros Barreto.

Somente a proa do Navio aparece em dias
de maré bem baixa.

No dia 26 de Novembro de 1868,
numa tarde de grande nevoeiro,
encalhou na praia de Caieiras.

O Vapor pertenceu ao marido da
compositora brasileira Chiquinha
Gonzaga, servia à marinha brasileira e
voltava da guerra do Paraguai quando
naufragou com 600 pessoas a bordo,
muitas delas feridas, desembarcaram
todos, apenas uma pessoa faleceu.

Quase tudo foi retirado do Vapor.
Todavia, um sino de prata, que havia a
bordo, teria sido oferecido à Igreja de
Guaratuba, mas pelo peso e as
dificuldades encontradas para tal fim
não foi possível retirá-lo do local.

Está lá hoje então? Vale alguma
coisa? Não sabemos...

Sambaquis

VAPOR
SÃO PAULO

Nas ilhas, ao redor da Baía de
Guaratuba, costeada por mangues,
se encontram as mais ricas marcas
do passado: os sambaquis dos
índios guaranis e itararés, que foram
as primeiras tribos que habitaram o
litoral do Paraná.

Os sambaquis eram os lugares onde
os índios enterravam os mortos, seus
instrumentos e objetos pessoais.

A maior concentração destes sítios
arqueológicos está numa extensão de 250
km, de Paranaguá (PR) a Garopaba (SC).

Hoje, são 79 sambaquis catalogados
que estão à espera de cuidados
específicos para não se perderem como
os extintos pássaros guarás, pássaros
que povoavam a região e que deram o
nome à cidade. O processo de
catalogação começou na década de 40,
com o pesquisador e professor João José
Bigarella, mas este trabalho está se
perdendo, devido à ação do homem, do
tempo e das marés.

Derivada das palavras indígenas
sambá ou tambá, que significa: ostra,
concha, e qui, monte cônico, ou quire, que
significa dormir.

Calcula-se que os sambaquis de

Guaratuba tenham entre 3000 a 4000 (três
a quatro mil) anos e que ali viveram três
tribos em momentos distintos, devido à
formação que o Sambaqui do Rio das
Laranjeiras apresenta.

Os tupis-guaranis foram os últimos.
Estiveram ali, rapidamente, como numa
espécie de acampamento. Os segundos
foram os itararés, pela forma que
enterravam seus mortos, diretamente na
terra. E para descobrirmos a outra é
necessário uma equipe de geólogos,
biólogos, historiadores...
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F E I R A S IGREJAS

Feira de Artesanato
A feira funciona durante o ano

todo na praça central, em frente à
Igreja Matriz.

Durante o verão, entre dezembro
e março, abre todos os dias, noutros
meses durante feriados e finais de
semana.

Dezenas de barracas expõem
produtos de fabricação artesanal da
população local como: Bijuterias,
cestas, quadros, roupas, entalhes
em madeira, produtos feitos com
conchas do mar etc.

A feira de artesanato é um dos
principais atrativos culturais de
Guaratuba, e recebe durante o verão,
em média, 40 mil visitantes todos os
anos.

Feira da Moda Verão 2008 -
9ª Edição

Guaratuba - PR - de 15 de
Dezembro de 2007 à 10 de fevereiro
de 2008 - na Av. 29 de Abril.

Realização: ER3 - Comércio,
Eventos & Promoção - A Parceria
Perfeita com você e o sucesso!

Fones: (41) 3339-2985 - (42)
9978-3552 - (41) 9912-4250

Letra da marchinha de
carnaval da Banda de
Guaratuba

Começa na Ponta Grossa
Termina ali na praça
O melhor de tudo Que ela é nossa
É muito boa e é de graça
Quem cai a gente segura,
Quem não cai a gente derruba.
Pois sai da frente que vai passar,
Em primeiro lugar
A Banda de Guaratuba

O Carnaval de Rua é realizado
todos os anos em Guaratuba, e
participam mais de 180 mil pessoas.

Igreja Matriz - Nossa Senhora do
Bom Sucesso

Igreja secular tombada pelo Patrimônio
Histórico e Artístico Nacional pelo Decreto
Lei Federal nº 25, de novembro de 1937.

Construída pelos escravos, é de
arquitetura religiosa colonial e apresenta uma
fachada bastante simples de alvenaria, como
eram as demais igrejas litorâneas da época.
Internamente é ornamentada por um retábulo
discreto, provavelmente do século 19.

Guaratuba
Igreja Matriz (Católica) - Praça Central (entrada
pela Av. 29 de Abril)
Capela Nossa Senhora de Perpétuo Socorro
(Católica) - Fone: 3472-9260
Igreja Nossa Senhora do Bom Sucesso
(Católica) - Av. 29 de Abril, 51 - Fone: 3442-6519
Comunidade Redentorista de Guaratuba
(Católica) - Fone: 3442-1235
Assembléia de Deus Minist. Madureira - Rua
Randolfo Bastos, 1429 - Fone: 3443-6726
Congregação Cristã do Brasil - Rua José
Nicolau Abagge, 873 - Fone: 3472-2860
Igreja Batista de Guaratuba - Fone: 3442-6778
Igreja Batista Independente  - Av. Paraná, 30 -
Fone: 3472-6766
Igreja Comunhão Crista Abba - Ao lado da
Rodoviária - Fone: 3472-3450
Igreja do Evangelho Quadrangular - Rua
Claudino Santos, 705 - Fone: 3472-2504
Igreja Evangélica Assembléia de Deus - Na
frente do Supermercado Baía Azul - Fone: 3442-
7394
Igreja Missionária A Sagrada Família - Fone:
3472-2281
Matinhos e Caiobá
Comunidade Bíblica da paz - Rua Santa R
Cássia, 306 - Fone: 3453-1522
Igreja da Graça - Av. Juscelino Kubitscheck,
1293 - Fone: 3473-3233
Igreja Evangélica Assembléia de Deus - Rua
Prof. B M Rocha Neto, 374 - Fone: 3453-2055
igreja Presbiteriana Renovada - Rua Lapa, 500
- Fone: 3473-4384
Irmandade das Irmãs Diaconisas Betânia  -
Av. Beira-Mar, s/n - Fone: 3452-7016
Mitra Diocesana de Paranaguá - Rua E
Postarek, 131 - Fone: 3453-1241
Primeira Igreja Batista de Matinhos - Rua C E
Silva, 18 - Fone: 3453-3531
Templo caminhos da Verdade - Rua Antonina,
s/n - Fone: 3453-6563
Igreja Matriz de São Pedro
Igreja localizada no centro do município, de linhas
arquitetônicas simples. São Pedro é Padroeiro
dos pescadores, cuja comemoração é no dia 29
de junho. Localiza-se na Rua Albano Muller, 196.
Igrejinha de São Pedro

Edificação construída entre os anos de 1938 e
1944, a qual durante muitos anos abrigou a Igreja
Matriz de São Pedro. Constitui-se no único bem
histórico que rememora aos primórdios do município.
Localiza-se na Rua Roque Vernalha, s/nº.

Peixe
Recheado

Ingredientes:
- 1 peixe com cerca de 2 quilos
- suco de limão
- pimenta do reino
- sal a gosto

FAROFA
- 100g de margarina
- 1 cebola
- 1 pimentão amarelo
- 1 pimentão vermelho
- 1 cenoura
- 1 pimenta vermelha
- 2 maçãs
- 100g de queijo ralado
- 1 xícara (chá) de azeitonas
- 1 lata de atum
- 1 pacote de bolacha salgada
- temperos à gosto

Modo de Preparo:
Em um recipiente, coloque o

suco de limão, sal e pimenta.
Misture e reserve.

Em um recipiente, coloque a
tainha limpa e com um corte no
sentido do comprimento nas
costas. Regue com o tempero
reservado.

Deixe por aproximadamente 30
minutos para pegar gosto. A seguir,
recheie com a farofa. Feche a
abertura costurando com uma linha
grossa. Coloque em uma assadeira
forrada com papel alumínio. Regue
com o molho. Leve ao forno e
cozinhe por 20 a 30 minutos. Decore
com a farofa.

FAROFA
Em uma frigideira, derreta a

margarina, refogue a cebola, os
pimentões amarelo e vermelho, a
cenoura ralada, o atum, as maçãs
picadas, sal, pimenta, azeitonas,
bolacha triturada e queijo ralado.
Misture a cada ingrediente.







Morros
1 - Morretes ou Morrete
2 - Morro do Pinto
3 - Morro das Caieiras ou
do Espia Barco
4 - Morro do Cristo ou Morro
do Brejatuba
5 - Morro do Cabaraquara
67 - Morro do Itaguaí
68 - Morro Laranjeiras
69 - Morro de Fora

Ilhas
6 - Ilha da Pescaria
7 - Ilha da Sepultura
8 - Ilha dos Ratos
9 - Ilha do Araçá - alguns
falam ilha do araxá
10 - Ilha das Garças
11 - Ilha do Pagode
12 - Ilha do Capim de Baixo
13 - Ilha do Capim do Meio
(antigas ilhas do Guará)
14 - Ilha do Capim de Cima
15 - Ilha da Garcinha
16 - Ilha da Coroa Grande
17 - Ilha do Chapéu
18 - Ilha dos Pagagaios
19 - Ilha do Vieira

Lugares Relevantes
20 - Ponta do Cedro
21 - Saco Grande
22 - Capinzinho
23 - Ponta da Ribeira
24 - Farol da Ilha
25 - Ponta das Cabeçudas
26 - Ponta do Sambaqui
27 - Ponta Pylares
28 - Biguá
29 - Vapor São Paulo
afundado

Rios e Riachos
30 - Rio do Melo
31 - Rio Vitória
32 - Rio Claro
33 - Rio dos Porcos
34 - Rio São João
35 - Rio Nhundiaquara
36 - Rio do Palhares
37 - Rio do Chapéu
38 - Riozinho
39 - Rio São Joãozinho
40 - Rio Descoberto
41 - Rio Cubatão
42 - Rio Preto
43 - Rio Tabatinga
44 - Rio do Morro
45 - Rio da Guanxuma
46 - Rio dos Patos
47 - Rio das Palmeiras
48 - Rio das Pedras
49 - Rio dos Meros
50 - Rio Laranjeiras
51 - Rio André Gomes
52 - Rio Quilombo
53 - Rio das Ostras
54 - Rio Braço Seco
55 - Rio Fincão
56 - Rio Fundo
57 - Rio dos Pinheiros
58 - Rio do Leite
59 - Rio do Cedro
60 - Rio do Saco
61 - Rio das Garças
62 - Rio Boguaçu
63 - Rio das Pacas
64 - Rio da Praia
65 - Rio Boguaçu-Mirim
66 - Rio Três Paus
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Imobiliárias - Guaratuba
Alexandre Mauro Imóveis - Av.
Rio Negro, 101 - 3472-6521
Arrimo Empreendimentos
Imobiliários - Av. Curitiba, 954
- 3472-1710
Bolão Imóveis - Av. Curitiba,
598 - 3442-1323
C A Imóveis - Av. Curitiba, 222 -
3472-1011
C R Imóveis - Av. 29 de Abril,
858 - 3442-2590
Carlinhos Imóveis - Av. 29 de
Abril, 902 - 3442-2450
Castro Corretora de Imóveis -
Av. 29 de Abril, 758 - 3442-6181
Claudia C Pereira - Av.

Senador Xavier Silva, 286 - 3472-4243
Denosir C Oliveira - Av. M Gerais,
135 - 3472-6545
Dora Imóveis - Av. 29 de Abril, 1038 -
3442-1545 / 9978-4839
E C Imóveis - Av. Capanema, 580 -
3472-6419
Eduardo Almeida Imóveis - Av.
Curitiba, 520 - 3442-2900
Efetiva Assessoria Imobiliária - Av.
Curitiba, 1390 - 3472-1388
Evelise Bassi - Av. Visconde do Rio
Branco, 2525 - 3443-1031
F Bertoldi Incorporações e
Construções - Av. Curitiba, 598 -
3442-1323
Ferreira Imóveis - Av. Visconde do
Rio Branco, 598 - 3442-5003
Imobiliária África - Av. 29 de Abril,
939 - 3442-7001
Imobiliária África do Sul - Av.
Visconde Rio Branco, 3760 - 3442-7150
- 3442-5776
Imobiliária Carlinhos Imóveis - Av.
29 de Abril, 902 - 3442-2450
Imobiliária CIR Imóveis - Av. 29 de
Abril, 858 - 3442-2590
Imobiliária Clécio - Rua José Ni-
colau Abagge, 1010 - 3442-1211
Imobiliária Dora - Av. 29 de Abril,
1038 - 3442-1545
Imobiliária F. Bertoldi - Av. 29 de
Abril, 601 - 3442-1323
Imobiliária Gustak - Av. 29 de Abril,
805 - 3442-1583
Imobiliária Hoje Imóveis - Av. 29 de
Abril, 950 - 3442-1582
Imobiliária Malucelli Adm. Imóveis -
Av. Ponta Grossa, 1067 - 3442-2456
Imobiliária Marabú - Av. 29 de Abril,
1038 - Ed. Marabú - 3442-1545
Imobiliária Marisol - Av. Ponta Gros-
sa, 2060 - sl 3 - 3472-1436
Imobiliária Monte Cristo - Av. 29 de
Abril, 330 - 330- 3442-1245
Imobiliária Monte Serrat - Av.
Curitiba, 1115 - 3472-2510
Imobiliária Rakel Imóveis - Av.
Visconde do Rio Branco, 177 - 3443-

1515
Imóveis Gustack - Av. 29 de Abril, 805
- 3442-1583
Jorasa Empreendimentos
Incorporações e Participa-ções - Av.
Damião Botelho de Souza, 950 - 3472-
2997
Junção Imobiliária - Av. Curitiba,
1178 - 3442-5185 e 3442-6302
Lauro Schuarts Filho - Av. 29 de
Abril, s/n - 3472-9125
Mauro Alexandre Junior - Av. Rio
Negro, 101 - 3443-1095
Michels Corretor de Imóveis - Av.
Visconde do Rio Branco, 117 - 3443-
1515
Müller Imóveis - Av. Ponta Grossa,
1352 - 3442-2022
Muraski Imóveis - Av. 29 de Abril, 623
- 3472-2000
N G Corretora de Imóveis - Av.
Curitiba, 1290 - 3443-1014
Objetiva imóveis - Av. 29 de Abril, 858
- 3442-1010
Poletto & Lima - Rua José Nicolau
Abagge, 275 - 3472-226
Saiguaçu Empreendimentos
Imobiliários - Av. Ponta Grossa, 1110
- 3472-9096
Saiguaçu Empreendimentos
Imobiliários - Rua Dr. João Cândido,
184 - 3442-2591
Sirlei Corretora de imóveis - Av.
Curitiba, 1178 - 3442-6774
Wilton Pontarra e Paulo Pinna - Av.
Curitiba, 1123 - 3442-6481

Imobiliárias - Matinhos e Caiobá
Administradora de Imóveis e
Condomínios Mineira - Av. Augusto
Blitzkow, 40 - 3473-2386
Adriano R Imóveis - Av. Paranaguá,
729 - 3453-3587
Amorim Assessoria Imobiliária - Av.
Juscelino Kubitscheck, 3301 - 3473-
1595 - Rua Fonte, s/n - 3453-6507 -
3453-2622
Ângela C S Silva - Av. Paranaguá, s/n
- 3456-9001
Antonia G Pereira - Rod. PR-407, s/n
- 3452-6607
C Luza Imóveis - AV. Presidente
Kennedy, 200 - 3452-1666
Claudio Vojciechowski Consultoria
Imobiliária - Rua Bandeirantes, 650 -
3473-1190
Crescer imóveis - Av. Juscelino
Kubitscheck, 2000 3473-9106
Douglas Sobera - Rua Brasília, 396 -
3453-1318
Efetiva Assessoria Imobliária
Av. Paranaguá, 6199 - 3452-7070
Er Imóveis - Rua União, 45 - 3453-
3766
Facillita Imóveis - Rua Maringá, 465 -
3473-3067 - 3473-2734
Fio de Prumo Imobliária - Rua
Ipiranga, 285 - 3452-2233

Hoje Imóveis - Rua Juscelino
Kubitscheck, s/n - 3542-2489
Imobiliária Ideal - Rua 4, 217 - 3452-
7100
Imobiliária Só Praias - Av. Contorno
2, 2021 - 3473-3582
Imobiliária SOMAR - Rua Maringá, 211
- 3453-1212
Imobliária Ecler Imóveis - Av.
Paranguá, 7103 - 3452-6725 - 3452-
6903
Imobliária Ideal - Rua 4, 217 - 3452-
7100
Imobliária Só Praias - Av. Contorno
2, 2021 - 3473-3582
Imobliária SOMAR - Rua Maringá, 211
- 3453-1212
Imóveis Mineira - Av. A Blitzkow, 40 -
3473-2386
JR Imóveis - Av. Paranaguá, 3112 -
3453-1020
Mota Ribeiro Imóveis - Av. Juscelino
Kubitscheck, 1590 - 3473-1255
Muretana Edificações e
Empreendimentos - Rua Jaguariaiva,
201 - 3452-2187
Odarli Amaral - Rua Castro, 40 -
3473-1663
Paraná Imobiliária - Rua União, 35 -
3453-2698
Sah Assessoria Imobiliária - Rua
Juscelino Kubitscheck, 1300 - 3473-
2047 - 3473-3497

Casas Alugar - Particulares
Nereidas

Alugo casa - 9665-9333 / 3442-6463
Aluga-se casa para Temporada -
3442-6692 / 9904-3201
Aluga-se casa por dia - 8829-8962

Vila Eliana
Alugo Ótima casa - 100m da praia,
garagem, churrasqueira - 3442-1529
Alugam-se Kitinetes - 3442-1472 /
3442-7391 / 9128-0123 / 3453-1516
Alugo casa - 3472-1529 / 9238-1581
Aluga-se casas e sobrados com
suíte pra temporada - 3442-5199 /
3472-6969 / 9973-3529 / 9967-0765
Aluga-se casas por dia - 9966-2432
Alugo 4 casas temporada direto com
proprietário - 3442-5588 / 9998-0145
Alugo Ótima casa - 9238-1581
Alugo casas temporada - 9199-0908
Alugo casas - 3472-3939 / 9665-9319

Jardim Estoril
Alugo casas - 3472-3939 / 9665-9319
Aluga-se casa - 3442-7838 / 3278-8542
Aluga-se/vende-se casas - 3443-1430

Brejatuba
Alugo casa para temporada e
feriados - conforto e segurança a 3
quadras da praia - 3443-2145
Aluga-se Chalés - 342-5727 / 9987-
7624
Vende-se ou Aluga-se - 9956-3445
Aluga-se pra excursões e quartos -
3443-1296

Aluga-se - 3223-4882/3246-1428
Alugo sobrado - 9974-9892
Aluga-se casa - 9168-9248
Alugo casa - 3442-6245
Aluga-se Kitinete e Quartos - 3443-
1196
Aluga-se casas - 3443-1196 / 9906-
4257

Marinas - Guaratuba, Matinhos e
Caiobá

Garagem Náutica Farol - Tv. Leo
Benet, 144 - 3472-1358 / 9109-2386
Iate Clube de Caiobá - Rodovia PR
412, s/n - Caiobá - 3452-1645
Iate Clube de Guaratuba - Rua José
Bonifácio - Náutica - Guaratuba - 3442-
1535 - Rua Manoel Leocádio s/n -
3442-2740 / 3442-1490
Marina do Sol - Rua União da Vitória,
100 - Guaratuba - 3442-1178
Marina Guará Pesca - Av. Ponta
Grossa, 61 - 3472-3791
Marina J. A. Santos - Av. Tiradentes,
1310 - 3442-2539
Marina Porto Estaleiro - Rua Newton
de Souza, 47 - 3472-2609 / 9972-1371
Marina Vela Mar - Av. Damião Botelho
de Souza - Guaratuba - 3442-1909
Piçarras Posto Náutico - Av. Damião
Botelho de Souza - 3472-1438
Porto Marina de Guaratuba - Rua
Newton de Souza, 47 - Guaratuba -
3472-2609
Terminal Turístico de Massa - Rua
Centenário, 605 3443-1950 / 3442-8243

Barcos de Aluguel - Guaratuba,
Matinhos, Caiobá

Barco Cris Passeios - 9998-5306
(Guaratuba)
Barco de passeio Beto - 3442-2685
(Guaratuba)
Barcos para passeio Cide - 3442-
2570 (Guaratuba)
Daniela Locadora de Barcos - Av.
José Bonifácio, 70 - Guaratuba - 3472-
2368
Ireno - Aluguel de Barco - 3443-6422
(Guaratuba)
Ivonete Santiago - Av. Damião
Botelho de Souza, 1960 - Guaratuba -
3442-1909 / 3472-9104
Marina Guarapesca - 3472-3791
(Guaratuba)
Passeio - 9966-1520 (Guaratuba)
Passeio e Pescaria - 8843-1788
(Guaratuba)
Passeio e Pescaria - 3472-4362 /
9956-7623 (Guaratuba)
Passeio e Pescaria - 3443-1793 /
9977-0364 (Guaratuba)
Passeio e Pescaria - 9948-5760 com
Repolho (Guaratuba)
Pescaria - 9921-3495 (Guaratuba)
Porto Estaleiro Assoc. Náutica - Rua
Newton Souza, s/n - Guaratuba - 3472-
2609
Marina Balli Guarda de Barcos -
Rod. Guaratuba s/n - Matinhos - 3473-
5174

Oficinas Náuticas - Guaratuba,
Matinhos, Caiobá

Náutica Rotina - Rua Mons.
Lamartine, 830 - Guaratuba - 3472-
1465
Náutica Carlos Bueno Motores
Marítimos - Rua União da Vitória,17 -
Guaratuba - 3472-1369
Náutica Tatomar - Rua União da
Vitória, 23 - Guaratuba - 3472-1232
Náutica Wilke - Rua Damião Botelho
de Souza, 1100 - Guaratuba - 3442-
2519
PIKI Naval - Na frente do Mercado
Municipal - Guaratuba - 3472-1327
Porto Estaleiro Assoc. Náutica - Rua
Newton Souza, s/n - Guaratuba - 3472-
2609

SERVI MONITORALSERVI MONITORAL
Serviço de Segurança

Monitorada Ltda.
Alarmes residenciais e comerciais

Automatização de Portões
Cerca Elétrica

Rua José Nicolau Abagge, 305
Centro - Guaratuba (PR)
monitoral@onda.com.br

(41) 3442-1153
Seu

Patrimônio
Vigiado
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Atinge pouco mais de 3,0 metros de
comprimento e 60kg de peso.
Iscas: Como iscas naturais, podem ser
usados peixes e lulas, no sistema do
corrico. As iscas artificiais de plugs e
lulas são também muito eficientes. É
um peixe que também é pescado no fly
com equipamentos variando do 8 ao 10.
Ataca as iscas de superfície.

Peixe de bela coloração, e de carne
saborosa, atingindo até 1,80 m e 30
Kg de peso. Frequentam o mar azul. É

Tem várias espécies e gêneros.
Aproximam das praias. O Martelo alcança
proporções descomunais, chegando a
medir 4m de comprimento e pesar 400
kg, ainda que os maiores exemplares
capturados nas praias não passem de
10 a 20kg. O mangona é outra espécie
que chega a atingir no máximo 3 m.
Iscas: Somente iscas naturais de peixes
como Sardinhas, Betaras, e outros peixes
como o Bonito e o Atum.
Dicas: Tome muito cuidado ao manusear
devido aos dentes afiados e mandíbulas.

Alguns chamam de Sororoca. São
freqüentemente observadas pelo
mergulhador próximos a parcéis e nas
pontas de ilhas e recifes. Preferem águas
limpas e são diuturnos.
Iscas: Camarão ou manjuba viva (pode
ser morto), e isca artificial na batida.
Também pode ser usado o corrupto
(encontrada na areia da praia).

Os Marlins Brancos chegam aos 3 metros
de comprimento e 80kg de peso. Já os
Marlins Azuis podem chegar aos 900 kg
de peso e 4,5 metros de comprimento.
Iscas: Naturais de peixes como
Voadores, Farnangaios e Atuns. As
artificiais mais produtivas são as grandes
lulas, sendo que algumas vezes atacam
os plugs de meia água.

AGULHÃO BANDEIRA

CAVALA

MARLIN AZUL CAÇÃO

Iscas: Naturais de peixes como
Voadores, Farnangaios e Atuns. As
artificiais mais produtivas são as grandes
lulas, sendo que algumas vezes atacam
os plugs de meia água.
Dicas: Caçados de Novembro a Março.

MARLIN BRANCO
Peixes encontrados em alto mar (pesca de corrico)

Pescado com redes ou tarafas. Está
nesta lista porque também é muito
utilizado para iscas.

Dicas: Tem as variedades Flecha e Peva,
veja nesta folha. A medida mínima para
o embarque dos Robalos é de 45cm para
o Flecha e de 30cm para o Peva.

Um dos grandes campeões da pesca
esportiva. Muito pescado na Barra do
Saí, em frente ao bar e lanchonete
cowboy, próximo da Barra - agende com
o Mineiro: (41) 9166-7227 e 9203-9384.

Estas informações aqui valem também
para o Robalo Flecha:
Não gostam de águas frias, com menos
de 16 graus, pelo que são muito mais
abundantes no verão. Canais com bordas
rasas vivem repletos de robalos
comendo peixes no fundo e, nas
margens, siriris, camarões e paratis.
Iscas: Camarão ou manjuba viva (pode
também ser camarão ou manjuba morta),
e isca artificial na batida. As iscas
artificiais, também bastante produtivas,
devem ser trabalhadas junto aos tron-
cos e galhadas nas margens.

Iscas: Normalmente pego com redes,
mas quando pegas com varas, use
somente iscas naturais de miolo de pão
e também em algas verdes filamentosas
enroladas no anzol.
Dicas: Ao fisgar o peixe, trabalhe com a
fricção do equipamento bem solta, ou
use varas de ação lenta, pois o peixe
tem boca frágil que se rompe facilmente
com uma puxada mais forte.

ROBALO PEVA

PARATI

TAINHA

PREJEREBA

ROBALO

ROBALO FLECHA

Iscas: Naturais de peixes como a
Sardinha são eficientes. As artificiais de
plugs de superfície, meia água e jigs
trabalhados próximo da superfície são
muito boas.
Dicas: Possui fortes espinhos no dorso
e ventre, além da borda do opérculo que
é bastante cortante.

Iscas: As preferidas são as naturais de
sardinha, camarões, lulas e moréias do
mangue.
Dicas: Tome muito cuidado ao manusear
os peixes, devido à presença de ferrões
que injetam veneno. A reação depende
da sensibilidade pessoal, podendo causar
forte dor local, inchaço e até febre.

São detestados pelos pescadores
por serem bons ladrões de iscas,
possuindo ocorrência quase certa
em dias frios, ventos fortes e água
suja. Pesca com material leve-
médio, iscas de camarão ou outras
quaisquer.

BAGRE BRANCOBAGRE AMARELO

Peixes encontrados em lugares rasos

Peixes costeiros, que vivem em
estuários, lagoas salobras e ao longo de
costões, praias e baías, sobre fundo de
areia, cascalho ou lodo. Abundantes,
formam grupos que ficam “farejando” o
fundo em busca dos invertebrados
bênticos para comer.

CARATINGABETARA

Outros Nomes: Papa-Terra, Perna-de-
Moça, Embetara.
Iscas: Somente as naturais de camarão,
minhoca-de-praia e moluscos.
Dicas: As pernadas devem ser
construídas somente com fio de naylon.

Iscas: Não são capturadas com iscas
artificiais, sendo as naturais muito
eficientes: camarão vivo ou morto, mas
também filezinhos de peixe, tatuí etc.
Dicas: Ao morder o anzol, costuma fazê-
lo com uma forte puxada, pelo que é
fácil fisgá-lo.

CORVINA

Peixe de fundo, freqüenta águas calmas
com fundo de areia, nas proximidades
de praia e pedras, entrando também pela
desembocadura dos rios. É apreciado não
só pela excelência de sua carne, como
também por brigar muito quando fisgado.
Pode chegar a 1m e pesar 12kg. Pesca
em condições normais, material e iscas
tradicionais.

LINGUADO

(quase sempre no fundo)

DOURADO um dos peixes mais velozes, podendo
nadar a velocidades superiores a 50
milhas por hora, quando perseguidos ou
em perseguição a outros peixes. Muito
procurado pelos pescadores esportivos,
pela resistência a sua captura e pela
beleza dos seus saltos.
Iscas: iscas artificiais (plugs de meia
água, poppers, lulas e colheres), iscas
naturais (sardinhas e lulas).
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Peixes encontrados próximos à superfície (meia água)

Formam cardumes e aproximam-se de
águas mais rasas à noite, para se
alimentar de peixes e crustáceos, e
durante o dia são pouco ativas.
Reproduzem-se na primavera e verão,
as larvas se desenvolvem em águas
rasas e de baixa salinidade. Atinge aprox.
1 metro e pode passar dos 10kg.
Iscas: camarão ou manjuba viva (pode
ser morto - raramente).

Normalmente pescado em redes. Vem à
faixa de arrebentação das praias para
caçar seus alimentos. Carne excelente.
Pesca com material barra-média.
Iscas: Preferencialmente vivas, como
camarão e manjubas.

Chamada também de Terezinha.
de hábitos principalmente noturnos,
podem ser atraídas para a praia ou
embarcação com luzes fortes.
Iscas: Camarão morto, filé de Parati,
lula, manjuba, sardinha. Todo peixe
do mar vai no camarão ou manjuba
viva.

PESCADA BRANCA

PESCADINHA

PESCADA AMARELA PESCADA

Também chamada de pescada-comum,
é peixe de grande importância econômica,
pescado em largas escalas por barcos
pesqueiros, especialmente de São Paulo
para o Sul. Tamanho comum, 50cm,
entretanto, pode atingir 1m e 5kg de
peso. Habita águas próximas ao litoral,
com fundo de areia, chegando a caçar
na faixa de arrebentação das praias.

Vivem em cardumes e são extrema-
mente vorazes, comendo peixes,
moluscos, crustáceos etc. À noite
aproximam-se mais da costa, em especial
das praias. Em função de seus dentes,
todo o cuidado deve ser tomado no seu
manuseio. Na primavera e verão, os seus
cardumes atingem maiores proporções,
ocasião em que penetram em águas mais
calmas para a reprodução.
A isca mais utilizada é a sardinha,
normalmente cortada ao meio e colocada
num empate com garatéia ou dois anzóis.
Já as iscas artificiais mais usadas, são
as de meia águas, como as Bomber,
quando utiliza-se normalmente a técnica
do corrico (corrida na superfície).

ESPADA

ENCHOVA OU ANCHOVA

Normalmente são dotadas de um
poderoso ferrão venenoso na cauda cuja
espetada causa à vítima imensas dores,
febre, inchaço e paralisia do local
atingido, algumas vezes pode ser fatal.
Pode ser pescada com equipamento
barra-pesada e iscas tais como camarão,
peixes, cavalinha, parati etc.

ARRAIA

Peixes encontrados próximos a lajes de pedra

Iscas: A captura pode ser
efetuada com iscas naturais,
como peixes inteiros ou em filés
[Sardinhas, Bonitos, etc.]. A sua
pesca pode ser feita também com
iscas artificiais que trabalhem rente

Iscas: Pode ser pescada com iscas
naturais de peixes que habitam o mesmo
ambiente, como Guaiúbas e Corcorocas.
Nas iscas artificiais pega bem nos plugs
de meia água e jigs.
Dicas: Por ter dentes fortes e cortantes,
o uso de empates é fundamental. O uso
de um arranque é útil por estar próximo
de estruturas cortantes, como pedras e
corais.

GAROUPA

Iscas: Podem ser capturadas com iscas
artificiais que trabalhem mais ao fundo
como os plugs de barbeia longa
(crankbaits] e jigs. Nas iscas naturais
pegam bem em Sardinhas, Bonitos e
Atuns.
Dicas: Ao primeiro sinal do peixe, esteja
pronto para puxá-Io rapidamente,
evitando que se entoque. Para isso, use
linhas mais duras e a fricção um pouco
mais apertada. As iscas naturais rendem
melhores resultados quando estão um
pouco passadas.

CARANHABADEJO

Iscas: Naturais de peixes inteiros como
Bonitos e Atuns.
Dicas: Não briga muito mas costuma se
entocar, dando imenso trabalho ao
pescador, muitas vezes inútil, já que pode
resistir durante vários dias. Linhas
bastante grossas, mais resistentes que
50 Ib, para os peixes menores. Anzóis
acima de 8/0.

MERO

Tamanho comum, 50cm, podendo chegar
a 1m e pesar 25kg, embora, na prática,
se peguem geralmente exemplares de
porte médio para baixo. Peixe migrador,
desloca-se sempre contra a correnteza.
Muito esportivo, dá saltos fantásticos
quando fisgado. Em certas épocas do
ano chega às águas rasas e a faixa de
arrebentação das praias.
Pego durante todo o ano com maior
atividade durante o verão com águas
claras e limpas.
Outros Nomes: Xarelete, Xaréu Olhão,
Olhudo, Carapau.

Atinge até 80 cm e cerca de 8 Kg. Corpo
alongado e comprido, bastante
semelhante ao Xaréu, com cinco faixas
verticais pelo corpo.
Pesca: Não atinge tamanho proporcional
ao Xaréu, porém briga da mesma forma
e tem a mesma esportividade.
Outros Nomes: Xaréu Olhão, Carapau,
Xarelete.

XARÉU

XARÉU OLHUDO

Iscas: Camarão, corrupto, mexilhões sem
casca, cernambi e tatuíra, que é de longe
a melhor isca e a preferida dos peixões.
Dicas: Para obter maior sucesso na sua
pescaria, utilize a isca mais encontrada
no local da pesca, já que alguns estudos
comprovam que o Pampo tem o regime
alimentar de acordo com o alimento que
está disponível na região do peixe.

Iscas: As naturais são as que dão
melhores resultados, como as Sardinhas.
Iscas de peixe e filés também são
produtivas. Nas iscas artificiais alguns
resultados são obtidos com plugs de meia
água e às vezes de superfície. Colheres
e ziguezagues também são usados com
algum sucesso.
Dicas: Os melhores horários para se
pescar o Olho-de-Boi é durante à noite e
ao amanhecer.

OLHO DE BOI

ao fundo, como jigs, plugs de meia água,
shads, grubs e camarões artificiais. As
cores fortes de verde e amarelo são as
preferidas.
Dicas: Os equipamentos de ação rápida
e varas mais duras diminuem as chances
de o peixe se entocar. Logo que fisgar o
peixe, não o deixe tomar linha, puxando-
o para longe da toca.

PAMPO

Iscas: A sua pesca com iscas artificiais
é emocionante. Use plugs de meia água,
colheres, jigs e as famosas lambretas.
O movimento atrai as Anchovas.
Dicas: Por freqüentarem águas bravas,
têm muita força, e a captura de um
indivíduo de porte regular (mais de 5kg)
será uma briga, não se entregando facil-
mente. Tenha à disposição vários metros
de linha, pois costuma correr bastante.
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O AFUNDAMENTO

Na noite dia 22 de setembro de 1968,
mais ou menos às 22:15 hs, gritos foram
ouvidos no lugar onde era o Ferry Boat.
Descobriu-se que o muro da Rua da Praia
começou a cair levando metade da rua
para as profundezas da Baía. E o mar foi
engolindo as casas durante toda a noite.

No dia seguinte, a rua Cel. Afonso
Botelho estava com uma estranha
aparência. Em lugar dos prédios, uma
enseada dominava toda a parte afundada.
Era uma área de 100 x 30 metros que foi
para o fundo da baía. Desapareceu parte
da Prefeitura Municipal (prédio S. Luiz), a
sede da Sociedade Ypiranga, o ponto do
Ferry Boat, o Bar Azulai, uma loja de
ferragens, a câmara municipal, com todo
o seu arquivo, a agência de Estatísticas e
do Serviço Eleitoral, o Bar Marabá, a loja e
a padaria de Floriano Milek, , o sobrado do
Dr. James W. Laury, com 3 lojas, a casa de
Joaquim Mafra e de José Marques da
Silveira.

Os demais prédios, que completavam
as três quadras, ficaram condenados,
atingidos na fundação, ruindo em
conseqüência disso as paredes que
restaram em pé.

O Prefeito Municipal, Sr. Orlando Bevervanso,
assistiu desolado, à sombra do Edifício São
Luís, o desabamento deste, sem nada poder

fazer senão lamentar a situação a que estava
reduzido o histórico monumento concluído em

1950, que arquivava no seu interior todo o
documentário da Administração Municipal.

Segundo os técnicos, entre os quais o
competente geólogo e ecologista Bigarella, a
causa do acidente foi as correntes marítimas
que, nas vazantes, castigavam impetuosamente
a área entre o trapiche, o muro de arrimo e a
ponta do Morro do Pinto.

Alguns culpam o trapiche de pedra,
construído décadas antes, e que ocasionou a
rasgadura das entranhas da terra e rocha
daquele lugar. Outros culpam o aterramento do
Rio que passava por baixo da Rua Cap. João
Pedro (veja o rio na 5a foto da página 25).

João Santana, antigo morador de Guaratuba,
falou do erro que foi cometido, quando se retirou
o molhe (parede) de pedra que havia no local
chamado “porto da Viana”, que tinha a função
de interceptar as correntes da maré.

Essas mesmas pedras foram usadas na
construção do trapiche, formando assim, uma
barreira para as correntes marítimas, que rasgou
a rocha. Se a culpa é do aterramento ou do
trapiche não sabemos. Sabemos que em ambos
os casos foi o homem que mudou a natureza.

A área de 300 m2 do afundamento do acidente
que não fez vítimas em 1968.

MOTIVO
Resumo do Relato sobre o acidente do

Livro A História de Guaratuba de
Joaquim da Silva Mafra

ANTES DE 1968 NA DATA DE HOJE
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Guaratuba e Matinhos no Passado e Hoje

Matinhos em 1947HOJE

HOJE

HOJE

HOJE

Fonte:Bigarella
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Moda Verão 2008 e as Tendências

O verão 2008 promete ser um revival
dos anos 80, com ares futuristas e muita
tecnologia de sintéticos, metalizados, vinis,
cores fortes e novas formas para o
vestuário. Se voltarmos aos anos 80, essa
era a imagem de que, naquela época,
queríamos para os anos 2000. Bem, o
século XXI chegou mas não chegamos à

era The Jetson (lembram-se do desenho),
mas a moda ficou na lembrança. E nada
melhor do que trazer isso para o nosso
presente, como algumas reinvenções e
atualizações.

O que poderemos ver neste próximo
verão: Malha metal, tecidos sintéticos e
laminados, prateados, acinzentados e
dourados ao lado de cores como o
amarelo canário, o azul cobalto e o rosa
intenso. E ainda paetês e estampas sutis,
em tons que saem do branco, passam
pelo cinza e combinam com o preto.

Os jeans skinny continuam com força
total, e vêm em tons claros de azul intenso.
As cinturas das calças vão agradar a todos
os gostos, você pode optar pela cintura
baixa (que não existia na época) e pela
cintura alta (mas nem tanto assim, num
comprimento adequado). Cintos largos
continua e vêm em vinis ou couros
metalizados.
Fique por dentro da moda nas
festas deste verão

Fique por dentro da moda do Natal, Ano
Novo e Carnaval: não erre. Consultores de
moda e cabeleireiros recomendam,
sobretudo conforto, dando adeus aos

exageros. Entre os look´s da avenida vale
a pena apostar nos balonês, formas
ciclista para as mulheres e estampas e
brilhos discretos para os homens.

Com o clima fervente do Axé baiano os
foliões poderão esperar muito calor e
transpiração. Por isso as combinações da
avenida têm de estar de acordo com essas
“altas temperaturas”. “As pessoas tem que
usar coisas que permita o corpo respirar,
coisas fresquinhas”, recomendou a
consultora de moda Roberta Pimenta.

A ocasião permitem que os homens
fujam do tradicional e apostem em
estampas, não muito floridas, e brilhos. “A
moda masculina adota o brilho, claro sem
muito exagero,
mas o homem
precisa estar
d i s p o s t o ” ,
aconselhou a
consultora. Os
“ m a r m a n j o s ”
podem ainda
calçar os famo-
sos sapatênis,
em alta neste
verão.



A Maior Pescaria do Mundo

Histórias, estórias e lendas da Região
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Esta é mais uma história verídica
acontecida na região:

“Estávamos pescando ali perto da
Ilha da Garça.

Depois de umas horas ali,
começou a chover muito. Não
conseguimos esconder bem nossos
isqueiros e carteiras de cigarro, que
molharam. A noite chegou. Tendo salvo
alguns cigarros, resolvemos olhar em
volta em busca de algum barco. Era
uma noite clara, de lua quase cheia.

Percebemos então, a uns 100
metros, mais para o lado do meio da
baía, um pessoal com uma batera,
com a luz acessa, conversando e
puxando rede. Deduzimos que
tivessem fósforos ou alguma coisa
para acender nossos cigarros.

Rapidamente levantamos âncora e
fomos na direção deles. Mas quando
chegamos perto não vimos mais barco
algum, não vimos ninguém. Demos a
volta na ilha, buscamos na baía e nada.
Simplesmente desapareceu a batera.
A ilha é pequenina, mas a batera tinha
sumido.

Meu companheiro assustado
disse: - Isso é coisa do além.

E mais do que depressa, nos
dirigimos em direção da cidade com o
medo estampado nos rostos.”

Carlos chegou da roça e fala para a mulher: - Eu vou pescar.
Ele pegou duas varinhas de pesca, a espingarda e um facão. Mandou a

mulher fazer uns sanduíches de mortadela e se mandou para a beira do rio.
Chegando lá, fincou o facão no chão. Armou uma varinha. Armou outra. Pegou
a sacola de comida e pendurou no cabo do facão. Enquanto ele estava
esperando uma beliscada, viu uma sombra ali perto do seu riachozinho, e foi
para lá e deitou ficando ali esperando.

Dormiu... De repente Carlos acorda com um barulho atrás dele. Vira-se e vê
02 (dois) veadões galheiros.  Ele rapidamente pega sua espingarda que está
do seu lado e aponta para um deles.

Carlos pensa:
- Não vou conseguir pegar os dois.

Se atirar num, assusto o outro.
Ele continua a pensar, pensar,

pensar, ali, em silêncio, apontando, em
total silêncio, sem que seja percebido.

Mas então Carlos percebe que os
veados estão ao lado de seu facão, ali
fincado no chão.

Mira e atira. A bala acerta o fio do
facão e se divide em duas, indo cada
parte acertar na cabeça de um veado.
Como o terreno era acidentado demais,
os veados caíram na água.

Carlos corre e faz um salto
ornamental do barranco, mergulhando
atrás de sua caçada.

Conseguiu puxar um para o seco.
Foi quando percebeu que junto com
toda aquela galheira do veado, tinha
dois peixes espetados no chifre, cada
um com uns 10 quilos.

Carlos tomou novamente fôlego e,
num espetacular salto mortal, pulou
mais fundo, tentando buscar seu troféu
mais abaixo do riacho, pois a correnteza
já tava levando o outro bicho.

Conseguiu alcançar, e levar para a
margem. Mas qual a sua surpresa
quando percebeu na galhada mais três
peixes, ainda maiores que os primeiros,
talvez porque a caça ficou mais tempo
embaixo da água.

Refeito de toda aquela
movimentação, pensou em afiar o facão
para limpar a caça, mas antes resolveu
checar suas 02 varas de pesca,
pensando em recolher porque o dia já
estava ganho.

Ele levanta a primeira e luta muito
para tirar da água uma carpa húngara
de 27 quilos. Ainda bem que ele estava
usando uma linha 0.120.

Depois de descansar dos quase 15
minutos de luta com o peixe, vai checar

a outra vara de pesca. Lá encontra um
pirarucu de pouco mais de 2 metros de
comprimento.

Como os peixes estavam muito
pesados, Carlos resolve limpar os
peixes abrindo suas barrigadas,
buscando aliviar o peso, além de limpar
as caças.

Quando ele foi pegar seu facão, o
facão mexeu e andou. Carlos, intrigado,
e com a base de uma de suas varas
milagrosas, cava em volta do chão onde
está seu facão, e percebe que tinha
enfiado o facão num tatu, o maior tatu
que ele já tinha visto.

Carlos agradecido e devoto, pensa
numa maneira de dar graças a Deus
pela excelente pesca e caçada que
aquele dia proporcionou.

Num gesto de especial
agradecimento, ele levanta as duas
mãos para o céu e começa sua
pequena prece.

Atrás dele, em silêncio, estava
passando, num vôo rasante, um bando
de marrecos bem gordinhos, e dois
deles se enroscam, um em cada uma
das mãos do sortudo Carlos.

A Maior Pescaria do Mundo A Canoa Encantada

Locação para
festas

infantis, pula-
pula e piscina
de bolinhas

Rua 29 de Abril, 980 - Guaratuba
(41) 3472-4979



Reformas

Um Dia na Ilha de Itacolomi
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Quando um marinheiro ou pescador mais experiente falar para você, no mar,
tomar uma providência ou ação, obedeça.

Esta é mais uma história verídica.
“Apareceu aqui em Guaratuba, um compadre, meio maluco, que alugou um

barco de 3 metros de comprimento (inflável) e me chamou para pescar na Ilha de
Itacolomi. Topei, afinal precisava alguém com carteira de mestre de embarcação
para esta saída e a meteorologia não marcava nem tempo ruim nem tempo bom:
tempo neutro. Pegamos um tarafa, passamos ali na ilha do Araçá. Demos uma
tarafadas e pegamos mais ou menos um meio saco de sardinha. Fomos embora,
pois é isca suficiente para a pescaria do dia seguinte. Saímos no dia seguinte, de
madrugada, ainda no escuro. À medida que inda nos encaminhando para o destino
final, ia “amaciando” o compadre. Explicando para ele as providências que devem
ser feitas, principalmente para uma pessoa como ele, que nunca havia saído para
o mar afora, sempre acostumado a pescar na baia. Assim que chegamos na ilha
de Itacolomi, apoitamos e em seguida começou a amanhecer. Chegou uma lancha
grande, e após outra. E a gente já tava pegando uns peixinhos bons, eu peguei um
dourado e o compadre pegou uma cavala e por aí fomos. Daqui a pouco, quando
já era umas 8 e meia ou 9 horas, aquelas lanchas começaram a levantar âncora
e a ir embora. E daí eu falei:

- Compadre, estas lanchas têm barômetro, GPS e rádio. Elas viram alguma
coisa. Acho melhor ir embora.

E ele responde: - Não. Agora que estamos pescando bem. Não vamos não!!!
Então eu falei: - Então fica prestando a atenção: se o vento virar, se você ver que

o barco começa a navegar do sul para norte, vamos embora imediatamente porque
é virada de tempo brabo.

Não demorou meia hora e bateu uma ventania. A primeira onda que levamos
passou por cima do nosso barco: barco dum lado e nós para o outro. Já perdemos
sardinha, perdemos peixe, perdemos tralha, perdemos remo, perdemos tudo que
tinha no barco, ficou eu e o compadre. A situação foi piorando, e o compadre, pelo
balanço e más condições do tempo, sentiu-se mal. Eu fui animando ele, e o vento
levava nós pra lá, pra cá. O compadre melhorou um pouco. Mas aí começou a cair
uma fortíssima chuva de pedra. Pulamos para dentro da água, e ficamos agarrado
na cordinha da embarcação, só com a mão por cima do barco. Levamos tanta
pedra na mão, que nossos dedos ficaram em carne viva. Mas fomos agüentamos
o repuxo, até aliviar a chuva de pedra, quando subimos no barco e, pela direção do
vento, fui me dirigindo para onde achava que era a entrada da baía. Um determinado
momento, uma onda bem grande levantou a gente e nós conseguimos ver
Guaratuba. Mas os problemas ainda não haviam acabado: quando nós estávamos
chegando perto da praia de Caieiras, acabou o combustível. Isto porque, barco
cheio de água mais ondas e ventos, consumiram mais combustível que tínhamos
previsto. Como havíamos perdido os remos, estávamos à deriva, levados pela
correnteza e ventos. Fomos então socorridos por uma lancha da Polícia Militar que
estava passando, justamente pesquisando os malucos do nosso nível que por
ventura poderiam estar perdidos por ali.

Conseguimos nos salvar, quase mortos de frio e exaustão, com a mão em
carne viva, orgulho ferido.

Conclusão: Escute os experientes que andam de barco com você!"

Histórias, estórias e lendas da Região

Um Dia na Ilha de Itacolomi
Em 22 de

setembro de
1968, já de
m a d r u g a d a ,
uma parte da
cidade de
Guaratuba de
mais ou menos
300 m2, afundou
dentro da Baía
de Guaratuba.

Perdido Que Nem
Cachorro de Mudança

O mercado municipal, parte da
prefeitura, o atracadouro do ferry boat,
casas de moradia, a Rua da Praia...

Grande parte foi perdida. Menos o
cofre da Prefeitura, que foi o primeiro
a ser resgatado.

Dizem que o prefeito de então
disse que existia uma determinada
soma no cofre, talvez pensando que
não conseguiriam resgatar, ou mal
informado pelos seus assessores.

Acontece que uma empresa com
mergulhadores foi especialmente
chamada para o resgate, e conseguiu
trazer o cofre. Mas a surpresa ficou
por conta de quanto em dinheiro tinha
no cofre: Menos de 10% do que se
comentava que realmente foi achado.

Mas uma estória ou história é
ainda até hoje contada. Muitos juram
que é a verdade e que viviam nesta
data do afundamento e que viram.

Como havia muitas casas de
família na área afundada, uma das
geladeiras boiou.

A maré levou esta geladeira para
a saída do canal, e lá, próximo da praia
mansa de Caiobá, um pescador
encontra a geladeira fujona. Em cima,
latindo, molhado e com muita fome, o
cachorrinho da família.

Reformas

POUSADA LUA VAGA
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Residencial
Comercial

Barcos
Carros
Fábrica

Garcia Estofados
Orçamento sem compromisso

Rua Tiago Pedroso, 75 - Cohapar I

(41) 3472-3988 e 9235-4512
Ju l iano

em Guaratuba

veja brinde
na pág. 31

POUSADA LUA VAGA
HOTELHOTEL

A 50 metros do MAR

Av. Visconde do Rio Branco, 4224
Balneário Nereidas - Guaratuba(Pr) Brasil

www.pousadaluavaga.com.br
luavag@onda.com.brFalamos Inglês e Espanhol

(41) 3442-6309
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1. Antes de viajar, agende uma visita ao veterinário, mesmo
que seu cão não vá com você. Caso vá levá-lo, leve junto a
carteirinha de vacinação.

2. Não se esqueça de levar a coleira e guia do seu cão ou gato
mesmo que ele esteja acostumado a andar sempre perto de você.
Lugares novos despertam a curiosidade do bichinho.

3. Certifique-se de que o local para onde está viajando
realmente aceita a presença de animais de estimação.

4. Nunca deixe seu animalzinho sozinho dentro de um carro ou
local fechado, mesmo que seja por somente alguns minutos. A
temperatura do carro aumenta rapidamente com o calor do sol e
pode acabar com a vida de seu bichinho em pouco tempo. E
principalmente nunca deixe seu cão ou gato amarrados dentro do
carro, isso poderá enforcá-lo.

5. Durante a viagem de carro, tome cuidado para que a janela
não fique demasiadamente aberta para que seu cão ou gato seja
impedido de pular do veículo. 

6. Não exagere na comida do seu animal de estimação antes
da viagem e certifique-se de que estará levando água para hidratá-
lo no caminho.

7. Informe-se com seu veterinário sobre medicamentos que
possam acalmar seu bichinho e prevenir possíveis enjôos durante
a viagem.

8. No caso de viagens longas, pare várias vezes para que o
animal possa fazer suas necessidades e se exercitar.

Fonte: http://www.clubepet.com.br/viagem_caes.html

Dicas de Férias para
Você e Seu Bichinho

de Estimação
Se você tem um cachorro, gato, passarinho ou outro animal

de estimação, e está viajando de férias, não deixe o acaso e
somente a situação de emergência resolver seus problemas
e cuidar de seus animaizinhos.

Aqui colocamos algumas dicas, lugares e empresas que
você pode utilizar para que suas férias sejam as melhores
possíveis, para você, seus amigos, seus familiares e seus
animais.

Em primeiro lugar lembre-se que a mudança de rotina
para você e seu animal pode trazer uma desorientação
incômoda e aumentar as chances de uma tentativa de fuga
ou a mudança de seus hábitos e ferocidade.

Adquirir uma Plaqueta de Identificação
A primeira providência, para evitar ou pelo menos facilitar

seu retorno, é adquirir uma plaquetinha de identificação para
seu animal, onde você deve gravar um telefone válido para o
seu período de férias (normalmente um celular). Não grave o
nome dele, pois pessoas inescrupulosas poderão usar esta
informação para forjar serem os donos do animal. Você pode
usar o Registro Nacional de Animais Domésticos - RENAD
(www.proanima.org.br).

A segunda providência é tirar uma foto recente de seu
animal, e deixá-la impressa, para confecção de cartazes, no
caso de desaparecimento ou fuga.

Deixe seu Animal num Pet Shop
(Hotel para Animais)

Se você for sair para um jantar, ou para a praia, lugar
normalmente proibido para animais, e seu animalzinho sente
sua falta ou pode causar algum transtorno, contrate os
serviços de um Pet Shop. Hoje este serviço é extremamente
especializado, e a um custo bem em conta.

No Pet Shop você pode pedir serviços como banho,
retirada de pulgas, vacinações, cuidados especiais com o
pelo, enquanto você aproveita o sol na praia ou seu jantar.

A Escolha Correta do Hotel para seu Animal
Para a escolha de seu Pet Shop analise o seguinte:
- As instalações do hotel são seguras?
- Há sistemas que impedem a fuga se o animal sair de

sua baia?
- E a higiene do local e das baias?
- Que procedimentos o hotel adota em caso de

emergências de saúde ou acidentes?
- Existe um profissional especializado para atender os

animais, como um(a) médico(a) veterinário(a)?
- Os animais hospedados parecem felizes?
- E o seu animal como foi recebido?
- No caso de gatos, verifique se existe um separação com

os cachorros, ou pelo menos um isolamento visual e acústico.
Outras Dicas Importantes

- Avise ao hotel sobre qualquer condição especial de saúde
do seu cão ou gato, e deixe medicação e orientação de
dosagem, se for o caso.

- Deixe sua camiseta (usada, com seu cheiro), e um
cobertozinho para ele dormir, pois assim ele se sentirá mais
seguro.

- Leve a ração que o seu animal está acostumado a comer
em quantidade suficiente e certifique-se que ele será
alimentado com a mesma quantidade, dividida em 2 refeições
por dia.

- Leve um brinquedo de que ele goste e identifique-o com
o nome dele.                                 BOAS FÉRIAS...

Dicas
para quem
quer viajar
com seu

animal de
estimação

Dicas
para quem
quer viajar
com seu

animal de
estimação
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Vacinas para a Bicharada

Fique atento aos períodos de vacinação para os cães e gatos

Os cães e gatos devem ser imunizados antes de começarem a freqüentar
as ruas. Isso significa protegê-los de doenças e viroses que podem estar em
locais públicos.

Os filhotes de cães precisam ser vacinados com 45 dias de vida. A primeira
dose é chamada de óctupla, fazendo referência aos oito tipos de doenças
prevenidas pelo composto. Com ela, você pode evitar que o seu cãozinho
tenha cinomose, parvovirose, leptospirose, coronavirose, parainfluenza e
diferentes tipos de hepatite.

Logo após, deve ser dado um intervalo de 21 dias para mais duas doses
da óctupla e uma dose da anti-rábica (veja tabela abaixo).

Nos cães adultos, a recomendação dos veterinários é de imunização anual,
com um dose de cada vacina.

Já os gatos são mais sensíveis e exigem cuidados redobrados. Os felinos
não precisam só precisam só da anti-rábica. Com 60 dias de vida do gatinho,
recomenda-se a primeira dose da quádrupla, capaz de prevenir a leucemia
felina, rinotraqueíte, calicivirose, panleucopenia e clamidiose. Em um intervalo
de um mês, pode-se aplicar a segunda dose e, após 30 dias, a terceira. A
quarta vacina é a anti-rábica.

Alimentação e
Tipos de Rações
Fonte: www.clubepet.com.br/alimentacao.html

A alimentação do animal de
estimação é de extrema importância
para sua saúde e bem estar, seja ele
um cão, gato, roedor, ave, peixe, ferret...
cada um tem sua necessidade
nutricional específica e deve receber
uma alimentação balanceada e rica
em nutrientes.

As rações presentes no mercado
atualmente são classificadas em 3
grupos distintos: Super Premium,
Premium e Standard.

1. Super Premium
São rações com composição ideal

para os animais, produzidas com
100% de proteína animal, sendo
portanto, de digestibilidade mais fácil.
As rações Super Premium também
têm como característica a ausência de
corantes.

As rações Super Premium
possuem preço um pouco mais
elevado do que as demais, porém, o
animal sacia-se com menores
quantidades, tornando-se uma opção
de ótimo custo x benefício  na
alimentação do cão ou gato.

2. Premium
Estas rações possuem um

balanceamento ideal, porém utiliza-se
em sua formulação uma certa
quantidade de proteína vegetal, além
de corantes e conservantes.
Conseqüentemente seu custo é
menor em relação às rações Super
Premium, e o volume a ser ingerido
pelo animal é maior.

3. Standard
São rações balanceadas mas com

qualidade de proteína inferior às
demais. Seu custo é relativamente
baixo e o animal terá tendência a
comer grandes quantidades para
adquirir os nutrientes necessários. 

Como Utilizar
No caso de mudança de ração,

faça-o dia a dia, aumentando a
quantidade da ração nova aos poucos
e diminuindo a quantidade da ração
anterior também aos poucos, para não
causar diarréia e desidratação no
animal.

Rações de Lata podem ser
utilizadas juntamente com snacks
como recompensa durante o
adestramento do seu cão ou gato.

Não se deve exagerar na
quantidade e freqüência a serem
oferecidas, já que propiciam a
formação de cálculo dentário,
prejudicando a saúde bucal.

Tabela de Vacinações para
Cães e Gatos
Filhotes de cães

•  45 dias: 1ª dose vacina óctupla
•  após 21 dias: 2ª dose vacina óctupla
•  após mais 21 dias: 3ª dose vacina

óctupla e 1ª dose vacina anti-rábica

Cães adultos
•  Anualmente, uma dose da vacina

óctupla e também da anti-rábica.

Filhotes de gatos
•  60 dias: 1ª dose vacina quádrupla
•  após 30 dias: 2ª dose vacina

quádrupla
•  após mais 30 dias: 3ª dose vacina

quádrupla e 1ª dose vacina anti-rábica

Gatos adultos
•  Anualmente, uma dose da vacina quádrupla e também da anti-rábica.

Últimas Recomendações
Mesmo sabendo das datas de imunização essenciais para a saúde do

seu animal, ainda é necessário estar atento à procedência da vacina e suas
condições de conservação, além da competência dos profissionais que as
aplicam. Portanto procure uma boa clínica veterinária.



VALE 4 ALMOFADAS
Levando este Vale ao reformar seu estofado
na Garcia Estofamentos de Guaratuba,

você ganhará 4 almofadas de 40x40 cm com
o mesmo tecido da sua reforma.

Recorte e apresente no endereço apresentado no verso (página 32) e ganhe estes brindes
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VALE SENSOR DE INFRA
Ao fechar contrato de monitoramento e

vigilância na Servi Monitoral, apresente este
e receba gratuitamente mais 1 sensor de
infravermelho, com a instalação deste.

VALE LUVINHA
Recorte e Leve na Academia Hot Planet em
Guaratuba que você ganhará uma luvinha Hot
Planet de proteção das mãos ao aluno que se

matricular nas aulas e horas da Academia.

Guaratuba
Clínicas e Médicos
Clico Vita - Rua Cap. João Pedro, 138 - Fone/
Fax: 3472-3730
Clínica de Fisioterapia Dr. Alex Elias
Antum - Rua Octaviano Henrique Carvalho,
1992 - Fone: 3472-1536
Clínica de Fraturas Guaratuba - Rua Cap.
João Pedro, 161 - Fone: 3472-2781
Clínica de Olhos Drª. Cláudia Virmond -
Rua Dr. João Cândido, 103 - Fone: 3442-6631
Clinica Infantil Mãos de Luz - Av. 29 de
Abril, 623 - Fone: 3442-2260 e 3442-2354
Clínica Medica Bom Jesus - Rua Francsico
Arcega, 412 - Fone: 3472-1022
Clínica Veterinária São Bernado - Av.
Visconde do Rio Branco, 36 - Fone: 3443-
1610
Consultório Médico Elizabet Gardin - Rua
Dilda Beversanso, 129 - Fone: 3472-1612
Dentalclin - Rua José Nicolau Abagge, 1317 -
Fone: 3472-1331
Dr. Alexandre Oratti  - Rua José Nicolau
Abagge, 255 - Fone: 3442-2098
Dr. Dalton Stencel  - Av. Vieira dos Santos,
291 - Fone: 3472-1106
H S Odontologia - Av. Ponta Grossa, 333 -
Fone: 3472-2809
Luiz Sérgio Marques  - Av. Vieira dos
Santos - Fone: 3442-1017
Rosana M M Amulf - Av. Ponta Grossa, 821
- Fone: 3472-9283
Sibeli C Vaz - Av. José Bonifácio, 532 - Fone:
3472-1245
Tatiane C Oliveira - Tv. Luiz Xavier Sobrinho,
s/n - Fone: 3442-2468
Clínica de Estética Emilia - Rua José
Nicolau Abagge, 1010 - Fone: 3472-2275
Clínica Joinville - Rua Joaquim Menelau de
Almeida Torres, 93 - Fone: 3442-2006
Consultório de Fisioterapia Dra. Syndia
Colaço Vaz - Rua José Nicolau Abagge, 532 -
Fone: 3472-1245
Consultório Dr. Luiz Sérgio Marques -
Rua Vieira dos Santos, 30 - Fones: 3472-2144
/ 3442-2271
Consultório Adontológico Dr. Dalton
Atencel Jr. - Rua Veira dos Santos, 402 -
Fone: 3472-1106
Dr. Edson S. Mello - Av. Damião Botelho de
Souza, 1750 - Fone: 3442-2531
Dr. Humberto Madson D. Nabarro - Av.
Visconde do Rio Branco, 154 - Fone/Fax:
3442-5795
Egos Estética Corporal - Rua Pedro Donato,
559 - Fones: 3442-6638 / 9155-1539
Lanaclin Laboratório de Análises Clínicas
- Av. Ponta Grossa, 215 - Fone: 3472-1780
Farmácias
O Boticário - Av. 29 De Abril, 493 - Fone:
3472-9227
Drogamed Guaratuba  - Praça Coronel
Alexandre Mafra, 320 - Fone: 3442-1843
Farmácia Praia Mar  - Av. Curitiba - Fone:
3443-1411

Farmácia Saúde - Rua Vieira dos Santos,
153 - Fone: 3472-1986
Farmácia Unifarma 48 Horas - Praça
Coronel Alexandre Mafra, 330 - Fone: 3472-
2424
Drogamar Farmácia - Rua Vieira dos
Santos, 153 - Fone: 3442-6072
Drogamed Comércio Medicamentos
Perfumarias - Praça Cel. Alexandre Mafra,
320 - Fone: 3442-1212
Farmácia e Drogaria Nissei - Av. 29 de
Abril, 193 - Fone: 3472-3753
Farmácia Maxifarma Mussimar - Rua
Joaquim Menelau de Almeida Torres, 1083 -
Fone: 3472-1124
Farmácia Praia Mar - Av. Damião Botelho de
Souza, 1750 - Fone: 3442-1451
Farmácia Unifarma - Rua José Nicolau
Abagge, 874 - Fone: 3472-3531
José C Miranda - Rua Vieira dos Santos, 77
- Fone: 3442-2202
R R Farma Comércio Medicamentos e
Perfumaria - Rua José Nicolau Abagge, 601 -
Fone: 3472-3944
Raposo Reinaldo & Cia - Av. 29 de Abril, 769
- Fone: 3442-1972
Michel E Rbeiro - Rua Joaquim Menelau de
Almeida Torres, s/n - Fone: 3442-1588
Simões Comércio de Medicamentos e
Perfumaria - Praça Cel. Alexandre Mafra,
330 - Fone: 3472-3269
Simões Gualter & Cia - Rua José Nicolau
Abagge, 601 - Fone: 3442-2424
Unifarma 48 Horas - Rua José Nicolau
Abagge, 601 - Fone: 3472-1588
Elena Vittorazzi - Av. Visconde do Rio
branco, 1450 - Fone: 3442-6461
Farmácia de Manipulação Bioceanic - Av.
29 de Abril, 609 - Fone: 3442-1596
Nossafarma - Av. Minas Gerais, 740 - 3472-
6675
Prefeitura Municipal
Casa Projetos Novos Horizontes - Av.
Água Verde, 1092 - Fone: 3472-1080
Conselho Tutelar Casa de Passagem -
Rua B Cunha, s/n - Fone: 3442-8164
Prefeitura Municipal de Guaratuba - Av. 29
de Abril, 425 - Fone: 3442-8100

Serviço de Táxi
Disk Táxi Elisson - Fone: 9671-0385
Ponto de táxi - 01 - Rua Vieira dos

Santos - Fone: 3442-1690
Ponto de táxi - 02 - Rua Vieira dos

Santos - Fone: 3442-1290
Ponto de táxi - 03 - Av 29 de Abril -

Fone: 3472-1118

Informações Turísticas Gerais
Prefeitura Municipal - Av. 29 de Abril, 425 -
Centro - Cep. 83280-000 - Fone: (41) 3442-
8100 e3442-8101
Secretaria Municipal de Turismo - Praça
Cel. Alexandre Mafra, s/n - Centro - Fone: (41)
3442-8243 - Fax : (41) 3442-8245
Posto de Informações Turísticas do
Brejatuba - Av. Visconde do Rio Branco -

Fone: 3443-1898
Posto de Informações Turísticas da
Rodoviária - Av. Damião Botelho de Souza -
Fone: 3442-8192
Posto de Informações Turísticas Central
- Praça Coronel Alexandre Mafra, s/n - Fone:
3442-8243

1. Biblioteca Pública Municipal
Inauguração: 1997
Endereço atual : Dr. Carlos Cavalcanti, s/n

- Fone: 41-3442-8242
Acervo: Possui um acervo com cerca de

16 mil títulos com os mais variados assuntos e
temas.

Atendimento: Segunda a Sexta
Horário: 8h00 às 18h00

A Biblioteca Pública Municipal atende toda rede
de ensino do município e comunidade em geral
tendo uma média mensal é de 1.200 (mil e
duzentos) pessoas atendidas.

2. Casa da Cultura
Rua Carlos Cavalcanti, s/n - Fone: 41-3442-8198
Data de inauguração: 29 de abril de 2004
Galeria de fotos dos prefeitos do município
Cursos de Línguas
Exposição de fotos antigas de Guaratuba

3. Estádios e ginásios
Ginásio de Esportes Governador José Richa -
Rua José Nicolau Abagge, 1300  - Fone: 3442-
8295
Ginásio de Esportes Ilda Soares Silvano - Rua
Miguel Jamur S/Nº - Bairro Piçarras
Ginásio de Esportes do Mirim - Bairro Mirim
Ginásio de Esportes do Figueira - Bairro
Brejatuba (Figueira)
Estádio  Municipal de Futebol “Acir Braga”  -
Rua Paranavaí, s/nº - Piçarras

4. Infra Estrutura de Apoio Turístico
Principais Rodovias de Acesso

BR-376  > PR-412 - Guaratuba / Garuva -
Ainda sem pedágio

Br-277 > estrada de acesso ao litoral
paranaense - Com Pedágio
Estação Rodoviária Governador Álvaro Dias

Av. Damião Botelho de Souza, s/nº  - Fone:
3442-8192

5. Empresas de Ônibus
5.1. Viação Graciosa - Fone: 3442-1785
Guaratuba/Paranaguá (via Caiobá, Matinhos
e Praia de Leste)  - 48 Km -  Tempo de Viagem -
1h 45 min
Guaratuba/Itapoá - 56 Km   -  Tempo de viagem
- 1h
Guaratuba à Joinville - Diária = 08:00, 12:00,
15:00
Joinville à Guaratuba - Diária = 10:15, 13:20,
18:00
Paranaguá à Joinville - Diária = 07:40, 15:45
Joinville à Paranaguá - Diária = 10:15, 13:30
Guaratuba à Fig. do Pontal - Terça e Quinta
= 07:30, 16:30
Fig. do Pontal à Guaratuba - Terça e Quinta
= 09:00, 18:00
5.2. Expresso Maringá  - 3233-1700 - Curitiba
e 3442-1336 - Guaratuba
www.expressomaringa.com.br

INFORMAÇÕES DE UTILIDADE PÚBLICA PARA GUARATUBA, CAIOBÁ E MATINHOS



Rua José Bonifácio, 400
Guaratuba (PR)

Fone: (41) 3472-4442

Recorte e apresente no endereço apresentado aqui e ganhe os brindes descritos na pág. 31

HOT PLANET
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Rua Tiago Pedroso, 75 -
Cohapar I - Guaratuba (PR)

Fone (41) 3472-3988
e (41) 9235-4512

Garcia Estofados
Rua José Nicolau Abagge,

305 - Guaratuba (PR)
Fone (41) 3442-1153

monitoral@onda.com.br

SERVI MONITORAL

Curitiba à Guaratuba, Segunda à Sábado =
7:00, 10:15, 13:30, 15:00, 17:00, 20:00
Curitiba à Guaratuba, Aos Domingos = 7:00,
10:15, 13:30, 17:00, 21:00
Guaratuba à Curitiba, Segunda à Sexta-
feira = 7:00, 10:15, 13:30, 15:00,17:30, 18:30
Guaratuba à Curitiba, Aos Sábados = 7:00,
10:15- 13:30,17:30, 18:30
Guaratuba à Curitiba, Aos Domingos = 7:00,
10:15, 13:30, 17:30, 20:00
5.3. Urbano -  Empresa Ganusa Turismo
Av. Minas Gerais, 204 - Fone: 3443-1517
Linha Coroados/Centro: diariamente de 1 em
1 hora
Linha Centro/Piçarras: diariamente de 1 em 1
hora

6. Aéreo
Aeroporto (pista de Pouso) Municipal de

Guaratuba. Comprimento - 1000 m
Av. Damião Botelho de Souza, s/nº - Fone:

3472-2088
Obs.: não opera vôos comerciais ou táxi

aéreo. Serve também para pouso de emergência.
7. Marítimo/Fluvial

Balsa para transporte  - Empresa: F. Andreis
- Fone: 3472-1024

8. Distâncias das principais cidades a
partir de Guaratuba

Caiobá - 3 Km
Cascavel - 630 Km
Camboriú - 150 Km
Curitiba - 116 Km (pela 277)
Curitiba - 125 Km (pela 376)
Florianópolis - 260 Km
Foz do Iguaçu - 755 Km
Garuva - 38 Km
Guarapuava - 377 Km
Itapoá - 36 Km
Joinville - 85 Km
Londrina - 506 Km
Maringá - 550 Km
Matinhos - 8 Km
Paranaguá - 53 Km
Ponta Grossa - 234 Km
Porto Alegre - 730 Km
São Paulo - 478 Km

9. Cartórios
Cartório do Civil e Anexos - Rua José

Nicolau Abagge, 1330 - Fone: 3472-1001
Cartório de Notas e Protestos de

Títulos - Rua Dr. Carlos Cavalcanti, 295 - Fone:
3442-2200

10. Postos Telefônicos
Central Telefônica - Praça Cel. Alexandre

Mafra, s/nº
Shopping Meyer - Fone: 3442-1980
Agências Postais -  Av. 29 de Abril, 653 -

Centro
11. Energia Elétrica

Empresa: COPEL - Companhia Paranaense
de Energia

Rua 11 de Outubro, 30 - Fone: 3442-1244 /
0800-41-0196 - Voltagem: 110 V

Número de Ligaçõa: aproximadamente 20 mil
12. Sistema de Segurança

Corpo de Bombeiros  - Rua Antônio

Rocha, 395 - Emergência/193 - Fone: 3442-2332
Postos de Polícia Rodoviária  - Rua A.

Cornelsem, s/nº  - Fone: 3442-1132
Delegacia de Polícia Civil  - Av. Cubatão,s/

n - Fone: 3442-1202
Polícia Militar  - Rua Menelau Torres, s/nº

- Fone: 3442-1400
Judiciário -Fórum da Comarca - Rua José

Nicolau Abagge, 1330 - Fone: 3442-2097

Matinhos
Bancos
Banco Itaú - Rua Doutor Roque Vernalha, 138 -
(41) 3453-2525
Banco HSBC - Rua da Fonte, 245 - (41) 3453-
1515
Banco Bradesco - Rua Albano Muller, 236 -
(41) 3453-1717
Banco do Brasil - Avenida Bandeirantes, s/nº -
(41) 3453-7711

Clínicas e Médicos
Centro Clínico Ipanema - Rua Maringá, 212 -
Fone: 3453-6096
Clínica Caetano - Av. Juscelino Kubitscheck,
200 - Fone: 3453-0714
Clínica Vida - Av. Maringá, 187 - Fone: 3453-
0404
Teddy Bermardeli - Av. Juscelino Kubitscheck,
641 - Fone: 3453-6171
João E Chalusnhacke - Rua Dr. Roque
Vernalha, 14 - Fone: 3453-3299
Hospital e Pronto Socorro Municipal Nossa
Senhora dos Navegantes
Avenida Paraná, 828 - (41) 3452-2000
Farmácias
Drogaria Matinhos - Rua Dr. Roque Vernalha,
408 - Fones: 3453-1165 / 3453-3788
Farmácia Anafarma - Av. Juscelino
Kubitscheck, 1313 - Fone: 3453-6355
Av. Pref. Dr. Roque Vernalha, 220 - Fone: 3453-
1104
Farmácia Atlântica - Av. Pref. Dr. Roque
Vernalha, 43 e 52 - Fone: 3453-0238 / 3453-
9340:
Farmácia Drogramed - Rua Albano Müller, 102
- Fone: 3453-6282
Farmácia Dragraria Nissei - Rua Dr. Roque
Vernalha, 106 - Fone: 3453-3577
Farmácia Gosalan & Munhoz - Av.
Paranaguá, 1748 - Fone: 3453-6953
Farmácia Mini Preço - Av. Paraná, 368 - Fone:
3473-3713
Farmácia Pro Saúde - Av. Paranaguá, s/n -
Fone: 3456-9052
Farmácias Drogamed - Av. Atlântica, 1000 -
Fone: 3473-1851
Flávio Martorano  - Av. Juscelino Kubitscheck,
1590 - Fone: 3473-2681
Ultramed - Av. Pref. Dr. Roque Vernalha, 51 -
Fone: 3453-3535

Prefeitura Municipal
Central de Abastecimento - Rua A Muller,
727 - Fone: 3453-6259
Centro Educacional Sara Mesquita - Av.

Paranaguá, s/n - Fone: 3456-9255
Creche Estrela Cintilante Cohapar - Rua A,
s/n - Fone: 34583-1898
Prefeitura Municipal de Matinhos - Rua
Pastor Elias Abrahão, 22 - Fone: 3452-8000
Rua 19 de Dezembro, 342 - Fone: 3453-2851
Secretaria da Criança - av. J A Zanlutti, 382 -
Fone: 3453-2166
Terminal Rodoviário do Município de
Matinhos - Rod E P Alves Filho, s/n - Fone:
3453-6091
Secretaria Municipal de Indústria,
Comércio e Turismo
Rua Pastor Elias Abraão, 22 - (41) 3452-8000
e-mail: turismo@matinhos.pr.gov.br
home page: www.matinhos.pr.gov.br
Ônibus - Viação Graciosa
Fones: (41) 3453-4285 e 3223-0873 (Curitiba)

Caiobá
Prefeitura Municipal
Creche Caminhos Alegre de Caiobá - Rua
São Mateus, s/n - Fone: 3473-4804
Guarda Municipal - Av. Presidente Kennedy,
443 - Fone: 3473-3846
Prefeitura de Matinhos - Av. Paraná, 462 -
Fone: 3473-3546
Prefeitura Municipal de Matinhos - Rua São
Mateus, s/n - Fone: 3473-4431
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Roteiros Turísticos
da Guará Ecoturismo

Estes são alguns dos roteiros:
1. City-Tour (Visita pela cidade)
2. Roteiro das Ostras e

Degustação
3. Salto Parati e Trilhas na Mata
4. Parque Lagoa do Parado
5. Passeios de Barco
6. Trilha das farinheiras
7. Praias
Guaratuba possui 22 km de

praia, e Matinhos 17 km, sendo que
muitas delas não são percebidas
pelos turistas.

8. Pescaria
Escolha e trate seu roteiro ligando

para com Luiz Otávio (41) 9641-4722
ou Lita (41) 8858-3456.



A Revista Panorama do Litoral, foi atrás
de um dos deputados estaduais mais
atuantes do litoral, o deputado estadual
Cleiton Kielse (PMDB). Soubemos por ele da
garantia do investimento de mais de R$ 20
milhões para os próximos dois anos no litoral
paranaense. O objetivo é melhorar a infra-
estrutura para moradores e veranistas de
Pontal do Paraná, Matinhos, Guaratuba,
Guaraqueçaba e Caiobá. Kielse vem
reforçando as declarações do governador
Roberto Requião, que afirmou, ainda em
fevereiro, que o litoral do Estado continuará
recebendo investimentos após o
encerramento das atividades da Operação
Viva o Verão 2007/2008.

Segundo Kielse, o trabalho do governo
do Estado no litoral paranaense envolve
ações em vários campos: saneamento
básico, segurança pública, rodovias, meio
ambiente, saúde e educação. “Nosso litoral
tem crescido em grandes proporções e a
necessidade de uma infra-estrutura
compatível com este crescimento é
fundamental para desenvolver todas essas
cidades”, enfatizou o deputado.

Dentro dos recursos disponibilizados, o
parlamentar ressalta não só o investimento
de R$ 33 milhões para as atividades de verão,
mas o trabalho de canalização do esgoto e
redução da poluição das praias
paranaenses. Segundo dados da Sanepar,
foram gastos R$ 210 milhões em saneamento
no litoral nos últimos meses. “Estamos
priorizando, como já afirmou o governador
Requião, intervenções estratégicas e
definitivas para o litoral e não apenas
soluções temporárias para o verão”,
destacou Kielse.

Kielse ressaltou a relevância e o
cumprimento do Plano de Desenvolvimento
do Turismo do Paraná 2008-2011. O plano
propõe um aumento no fluxo de turistas no
litoral, de receita gerada por eles, no número
de empreendimentos cadastrados no
Ministério do Turismo e na taxa de ocupação
hoteleira. “Todo esse esforço de melhor
estruturar o turismo no litoral é baseado no
trabalho de preenchimento e recuperação
das praias de Matinhos, Guaratuba,
Guaraqueçaba com seus recursos e luta

para manter o cresci-mento do Porto de
Paranaguá”, explicou Kielse.

Muitas inverdades, segundo o deputado,
têm sido ditas a respeito do porto de Paranaguá

e, por isso, Kielse cita os dados positivos
alcançados em 2007 e no início de 2008. No
ano passado, o Porto de Paranaguá alcançou
a segunda colocação no ranking de
movimentação de veículos do Brasil. A receita
cambial gerada pela exportação de veículos
seguiu o mesmo patamar positivo e fechou o 1o

trimestre deste ano com US$ 295,6 milhões, um
aumento de 19,2% em comparação a igual
período de 2007.

O deputado assinala que a receita cambial
dos portos de Paranaguá e Antonina, gerada
pelas exportações dos dois terminais, já
superou o mesmo período de 2007, com US$
2,8 bilhões até o mês de março. Além disso, em
menos de dois anos, a arrecadação tributária
efetuada pela Receita Federal em Paranaguá
teve um crescimento de 240%. “O Porto de
Paranaguá possui R$ 357 milhões em caixa e
continua batendo recordes no crescimento de
contêineres a cada ano”, comemorou.

Ainda em 2005, o deputado estadual Cleiton
Kielse encabeçou um movimento para o que
chamou de “engordamento” das praias de
Matinhos e Caiobá, Guaratuba e Pontal do
Paraná. “Nossa proposta já autorizava a
dragagem, drenagem e incremento das praias
do litoral paranaense, bem como construção
de quaisquer obras necessárias para criação
de infra-estrutura de contenção do avanço das
águas marítimas junto às praias do Paraná”,
explicou. Segundo Kielse, foram realizados
parte dos investimentos na infra-estrutura

Deputado Kielse Garante Investimentos
de 20 milhões ao Litoral Paranaense

Porto de Paranaguá

Foto: Litoral Paraná - Emoções o ano inteiro

turística de todos os municípios do litoral com
recursos do próprio porto.

Obras
Kielse demonstrou que obras e recursos,

incluindo reforma das escolas e postos de
saúde, têm sido uma constante nos sete
municípios litorâneos. “Em Guaraqueçaba, por
exemplo, destacamos as obras do hospital e
a reforma da praça e do mercado. Em
Antonina, a modernização e revitalização do
porto. Em Morretes, a construção da fábrica
de derivados de leite e complexos esportivos
na periferia”, contou o parlamentar.

O deputado lembrou ainda que o litoral
do Paraná vem sendo avaliado
constantemente em seu cenário, infra-
estrutura e potencial turísticos.

“Continuaremos dando suporte ao
desenvolvimento dos municípios do litoral,
cumprindo as metas do Plano de
Desenvolvimento do Turismo e melhorando a
qualidade de vida da população desses
municípios. É uma obrigação do Governo do
Estado que vem sendo cumprida nos últimos
anos”, finalizou Kielse.

A Assembléia Legislativa aprovou, na
segunda-feira (19/05), a redação final do
projeto de lei do deputado  do PMDB Cleiton

Kielse (foto) que declara de utilidade pública o
Instituto Corpore para o Desenvolvimento
da Qualidade de Vida, em Matinhos.

A instituição do terceiro setor tem a
finalidade de promover maior qualidade de vida,
saneamento básico e preservação do meio
ambiente no município do litoral.

Segundo o projeto de lei do deputado Kielse,
a instituição possui um trabalho permanente de
educação e enfoque na atenção primária à
saúde da família.

“O Instituto Corpore merece este
reconhecimento por voltar-se exclusivamente
para o bem-estar da sociedade, tanto na área
social quanto na ambiental”, explicou o
parlamentar.

Fundada em 20 de Janeiro de 2005, a
entidade atua também junto a setores

governamentais e da sociedade civil,
influenciando na implementação de políticas
de saúde, saneamento, meio ambiente e
outras questões sociais. O instituto atua
ainda em parcerias com as Prefeituras de
Peabiru. Tibagi, Juranda, Araruna. Goioerê,
Janiópolis, dentre outras.

O projeto que declara de Utilidade Pública
a instituição, com sede na rua Dr. Roque
Vernalha 220, em Matinhos, segue agora
com certeza para a sanção do governador
Roberto Requião.

Detalhes sobre a entidade estão
disponíveis no endereço eletrônico
www.institutocorpore.org.br.

Fonte: Carlos Reiss - Assessor de Impresa
 carlosreiss@gmail.com

ASSEMBLÉIA DECLARA DE UTILIDADE PÚBLICA ENTIDADE EM MATINHOS

Deputado Estadual Cleiton Kielse

Fonte: Carlos Reiss - Assessor de Imprensa
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Comércio, Produtos e Serviços em Guaratuba e Região
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