
A cidade avança, cuidando de você
TrêsLagoasP R E F E I T U R A  D E

capital mundial
da celulose

TrêsLagoas 



            m seu centenário, o município 
de Três Lagoas vive o seu melhor momento 
de crescimento e desenvolvimento 
econômico e social. 

E



O município possui a 3ª maior população e o 

2º PIB Industrial de Mato Grosso do Sul. Essa 

nova matriz econômica, juntamente com a 

perspectiva de constantes investimentos, fez 

com que Três Lagoas se destacasse entre as 

cidades mais dinâmicas do País, elevando, 

assim, a qualidade de vida de sua população. 

de vida
Qualidade



Com uma localização geográfica 

estratégica, servida por rodovias 

como a BR 158, BR 262 e SP 300, 

o município é a principal porta de 

entrada do estado de Mato 

Grosso do Sul. Possui acesso a 

países como Bolívia, Paraguai, 

Chile e Argentina.

Localização



Transporte O Aeroporto Municipal Plínio Alar-

con, localizado a 3 Km da Estação 

Rodoviária, tem capacidade para 

receber aeronaves de grande porte 

e possui um modal logístico de 

transporte aéreo de passageiros 

que não apenas serve à cidade de 

Três Lagoas, mas a toda a região.      

Atualmente, existem opções de 

voos diretos e diários para São 

Paulo e Campinas.



Com um dos melhores índices de cres-
cimento do País, Três Lagoas possui 
uma infraestrutura ímpar para im-
plantação de indústrias, seja pela dis-
ponibilidade de energia (termelétri-
ca, usina hidrelétrica e gás natural), 
seja pelo intermodal logístico (ferro-
via, rodovia e hidrovia).

Após implantação das duas maiores 
fábricas de celulose do mundo (Fibria 
e Eldorado), a cidade passou a ser 
conhecida como Capital Mundial da 
Celulose. 
Cumpre ainda ressaltar a relevância 
do setor têxtil, metalúrgico, metalme-
cânico, embalagens, alimentação, 
siderurgia e a Unidade de Fertilizan-
tes Nitrogenados da PETROBRAS, a 
maior do País. 

Desenvolvimento
Todos esses empreendimentos retra-
tam a nova realidade econômica e 
social de Três Lagoas, que também 
começa a se destacar no cenário do 
Turismo de Negócios, representando 
uma importante alternativa econô-
mica que oferece uma rede hoteleira 
com salas multiuso e aproximada-
mente 3.400 leitos.

Em 2012, Três Lagoas sediou uma das 
maiores Feiras do setor de papel e celu-
lose da América Latina:
Três Lagoas Florestal. 



                  cidade possui três lagoas, as quais deram nome ao   
                 município. Abundantes, as suas águas fazem incessantes 
convites à prática esportiva, de lazer e contemplação.

       Três Lagoas      Cidade das Águas

 Vocêestá aqui



Rio Sucuriú

Jupiá
A Vila de Pescadores de Jupiá, às margens do Rio Paraná, é um excelen-
te local para pescaria, com serviços de locação de barcos, contratação 
de piloteiros e compra de pescados frescos. O lugar recebe eventos náu-
ticos periódicos e possui bares e restaurantes abertos todos os dias.

Às margens do Rio Sucuriú, o Balneário Municipal oferece um amplo espaço com infraestrutura 
de banheiros, quiosques para locação – todos equipados com churrasqueiras, campo de futebol, 
quadra de vôlei de areia e outros espaços para lazer e prática esportiva. Os visitantes também 
podem desfrutar de restaurantes com pratos da culinária regional.
Em um ponto privilegiado, próximo à confluência entre os Rios Tietê, Sucuriú e Paraná, o Balneá-
rio Municipal é palco de um dos maiores Torneios de Pesca Esportiva do Brasil. Em sua quinta 
edição, no ano de 2014, teve número recorde de competidores, todos atraídos pela pesca esporti-
va que proporciona a maior premiação do segmento. 

Balneário Municipal
Às margens do Rio Sucuriú, com acesso 
pela BR 158, o turista pode usufruir de 
belíssimos ranchos e pousadas para loca-
ção e, assim, contemplar as várias belezas 
naturais do local, realizar passeios de 
montaria, se divertir no parque aquático, 
entre outras atividades.

Três Lagoas

Rio Sucuriú Rio Paraná



Anualmente, no município, acontece a tradicional Festa do Folclore, que 

reúne em um único ambiente toda a cultura sul-mato-grossense e de diver-

sas partes do País. O evento conta com apresentação de shows musicais, 

danças tradicionais, venda de artesanatos, doces e comidas típicas.

Outro evento tradicional e já considerado um dos maiores e 
mais organizados no segmento é o MOTOSHOW, no qual se 
reúnem motoclubes e motociclistas de todo o Brasil, movi-
mentando toda a cidade e região com shows e várias outras 
atrações. 
De grande destaque, a Exposição Agropecuária é um 
evento técnico que, além de proporcionar cursos e pales-
tras, exposição de gado e grandes  leilões, também promo-
ve shows e diversas atrações.

Eventos



A estrutura gastronômica do município é uma 
grande opção de lazer para os turistas. O 

setor conta com uma variedade de sabo-
res capazes de agradar os mais diver-

sos públicos. No lazer noturno, além 
dos bares e restaurantes com 
música ao vivo e shows culturais, 
existe também a   tradicional Feira 
Turística Noturna, às segundas e 
quartas-feiras.

Gastronomia
                Até

                       Breve!



E-mails: turismo@treslagoas.ms.gov.br • incom@treslagoas.ms.gov.br
Facebook: Desenvolvimento Econômico

Secretaria de Desenvolvimento
Econômico

(67) 3929-9870

Departamento
de Turismo

(67) 3929-9874

Departamento de
Indústria e Comércio
(67) 3929-9873

Contatos

(67) 3929-9900(67) 3929-1293disque 100


