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Telêmaco Borba, conhecida como a Capital do Papel e da Madeira, está
localizada na região dos Campos Gerais, no Paraná. As primeiras referências
históricas desta região datam do final dos anos de 1700 e sua história está ligada
à ocupação das terras cortadas pelo Rio Tibagi, com os garimpeiros e o caminho
das tropas. Surgiu ali um pequeno povoado com o nome de Cidade Nova, no
município de Tibagi.
Telêmaco Borba, sertanista e antropólogo, foi o desbravador pioneiro da
região.
Em 1933 com a instalação das Indústrias Klabin, o povoado teve rápido e
extraordinário desenvolvimento, o que permitiu em 1963 sua emancipação. Foi
então criado o município de Telêmaco Borba, recebendo esse nome em
homenagem ao sertanista, benemérito paranaense.
Distante a 246 Km da Capital, tem seu acesso pela PR 160 – Rodovia do
Papel (sentido Imbaú a Curiuva) ou PR 340 (sentido Tibagi a Ortigueira). Nesse
município localiza-se a sede das Indústrias Klabin, uma das maiores empresas
nacionais na produção de papel, colocando a cidade de Telêmaco Borba como
centro de referência no setor. Possui em seu entorno , uma imensa floresta com
árvores destinadas à produção de papel e madeira. Nela está localizado o Parque
Ecológico da Klabin, espaço que oferece ao visitante um centro de convivência
com a natureza, além de ser uma referência para pesquisas sobre o ecossistema
da região. Com cerca de 11 mil hectares, oferece diversas atrações, como o
Museu da Fauna e Flora, o Centro de Interpretação da Natureza, o Criadouro
Científico e a Trilha Ecológica. Essa ultima com 3 Km de extensão para
caminhadas onde pode-se contemplar a mata nativa e cachoeiras.
No Museu do parque estão expostos exemplares da fauna e flora da região.
Seu acervo zoológico contém cerca de 600 peças, entre animais taxidemados,
esqueletos, crânios e peças variadas. Fazem parte também desse acervo é
composto também por um insetário, um serpentário, carpoteca e xiloteca.
O Centro de Interpretação da natureza, onde são realizadas pesquisas em
plantas e animais, recebe o nome de Frans Krajcberg, artista polonês,
naturalizado brasileiro, notável defensor do meio ambiente.
Outra famosa atração turística da cidade é o Bonde Aéreo que liga o centro
da cidade à Vila Harmonia, que desde 1959 percorre um vão de 1.318m sobre o
rio Tigabi.
Também destacam-se: o Museu Histórico de Telêmaco Borba, que
preserva a história dos pioneiros da região, instalado nas dependências da Casa
da Cultura, com acervo constituído de objetos, fotos e documentos; e a Casa do
Artesão, com 800 m² de construção, onde são expostos e vendidos produtos
artesanais do município.
A cidade conta com distritos industriais e diversas obras públicas, entre
elas: quadras esportivas e um Parque de Exposição com salões para mostras,
quiosques, camping, pista para rodeio e infra estrutura para eventos.
A presença do rio Tibagi dá um charme especial à Telêmaco Borba.

