Stan Paraná (Federacyjna Republika Brazylii)
Porozumienie o współpracy międzyregionalnej – 11 października 2010 r.
Podstawowe informacje:
Herb i Flaga Regionu

Obszar:
Liczba mieszkańców:
Gęstość zaludnienia:
Stolica:
Makroregion:

Położenie Regionu

199 314 km2 (2,3% powierzchni kraju)
11 320 892 (2017 r., nieco mniej niż Rumunia)
56,94 mieszk./km²
Kurytyba (port. Curitiba)
Południe

Położenie geograficzne:
Parana to jeden z 26 brazylijskich stanów, położony na południu kraju. Od
północy
graniczy
ze
stanem São
Paulo,
od
południa
ze
stanem Santa
Catarina i argentyńską prowincją Misiones,
od
zachodu Mato
Grosso
do
Sul
i Republiką Paragwaju, a na wschodzie jest Ocean Atlantycki. Granicę z Paragwajem wyznacza
rzeka Parana. Stolicą stanu jest Kurytyba – największe skupisko Polonii brazylijskiej.
Podział administracyjny:
Stan jest podzielony na 399 gmin (municípios).
Władza polityczna:
Władza w regionie sprawowana jest przez Gubernatora, wybieranego w wyborach powszechnych
(kadencja czteroletnia) oraz jednoizbowe Zgromadzenie Legislacyjne (parlament stanowy)
złożone z 54 deputowanych (kadencja czteroletnia). W październiku 2018 r. odbyły się wybory
regionalne. Od 1 stycznia 2018 r. funkcję gubernatora sprawuje Carlos Roberto Massa Júnior
(Ratinho Jr). Jego zastępcą jest Wicegubernator Darci Piana.
Siedziba rządu regionalnego to Pałac Iguaçu.
Gospodarka:
Parana to piąty najbogatszy stan w Brazylii pod względem PKB. Dane z 2017 roku wskazują,
że PKB wyniosło 421,375 mld USD.
Około 15% PKB Parany pochodzi z rolnictwa; kolejne 40% z przemysłu, a pozostałe 45%
z sektora usług.

Rolnictwo
Sektor rolny Parany jest historycznie jedną z głównych działalności gospodarczych tego
brazylijskiego stanu, nazywanego „spichlerem rolniczym”. Charakteryzuje się dużą dywersyfikacją
i wysoką wydajnością. W 2019 roku Parana wyprodukowała ponad jedną czwartą żywności
i surowców w kraju na potrzeby działalności rolno-przemysłowej.
Parana produkuje ogromne ilości kukurydzy, soi, trzciny cukrowej, pszenicy, pomidorów
i manioku.
Uprawa kawy, która jest jedną z głównych działalności rolniczych państwa, nie cieszy się już tak
wielkim potencjałem jak dawniej, aczkolwiek wciąż czyni region jednym z najważniejszych
producentów kawy w kraju.
Paraná jest także jednym z brazylijskich stanów, które hodują najwięcej trzody chlewnej,
szczególnie w środkowej, południowej i wschodniej części regionu.
Sposoby użytkowania terenów wiejskich lub leśnych są różne. Zasadniczo na wsi praktykowana
jest ekstensywna hodowla zwierząt; w lasach inwestuje się w sztuczne plantacje i pastwiska.
Kolejno, ilość produkowanych jaj, miodu i wosku pszczelego, a także hodowanych jedwabników
jest nadal znacząca.
Gleba Parany posiada wielkie bogactwa mineralne. Istnieją znaczne rezerwy piasku, gliny,
wapienia, kaolinu, dolomitu, talku i marmuru, a także mniejsze rezerwy barytyny i wapnia.
W przypadku minerałów metalicznych znajdują się duże ilości ołowiu, miedzi i żelaza.
Przemysł
Najważniejszymi sektorami przemysłowymi stanu Parana są sektory: rafineryjny (produkcja
bioetanolu), spożywczy, motoryzacyjny i drzewno-papierniczy. Stan zajmuje w skali kraju
czołowe miejsca w produkcji żywności, celulozy i papieru, samochodów, instrumentów
medycznych, mebli, leków i produktów chemicznych, produktów petrochemicznych. Istotne
znaczenie ma samowystarczalność energetyczna regionu zagwarantowana przez
Hydroelektrownię ITAIPU o mocy 14 000 MW, stanowiącą drugi pod względem mocy obiekt
tego typu na świecie (za Tamą Trzech Przełomów w Chinach).
W regionie metropolitalnym Kurytyby w São José dos Pinhais znajdują się również duże jednostki
przemysłowe Volkswagen-Audi i Renault.
Turystyka:
Główną atrakcją są wodospady Iguazú, które odwiedza rocznie ok. 4 mln turystów, w tym ponad
milion obcokrajowców. Składa się z ponad 270 wodospadów, a najbardziej znany to Diabelska
Gardziel. Miasto Foz do Iguaçú posiada trzecią co do wielkości sieć hotelową w kraju.
Ze względu na znaczące walory turystyczne tego regionu rząd brazylijski wdrożył projekt
„Western Coast Project”, który wspomaga wszystkie gminy znajdujące się wokół linii brzegowej
jeziora ITAIPU w tworzeniu odpowiedniej infrastruktury i promocji turystyki.
Ważnym przystankiem dla turysty jest stolica stanu – Kurytyba. Miasto uważane jest za jedno
z najlepszych w kraju pod względem warunków życia i prowadzenia działalności biznesowej.
Turystyka w Paranie: http://www.turismo.pr.gov.br/
Obszary współpracy Wielkopolska-Parana:
„Porozumienie o współpracy międzyregionalnej” przewiduje następujące obszary współpracy:
promocja regionów, gospodarka i energetyka, ochrona środowiska, rolnictwo i przetwórstwo
rolno-spożywcze, nauka i edukacja, kultura i sztuka, ochrona zdrowia, sport i turystyka.

Oficjalna strona regionu: http://www.parana.pr.gov.br/
Kontakt do osoby z BWM, która opiekuje się współpracą z regionem:
Paulina Stocka
tel. 61 626 66 55
e-mail: paulina.stocka@umww.pl

