
ELEMENTOS ARQUEOLÓGICOS:

DESENHO EM MOVIMENTO

No município de Paramirim, na Bahia, já foram catalogados 11 sítios, porém, podemos

dizer com segurança a existência de mais de 30 que estão em fase de estudo. A idade

das pinturas rupestres desse complexo no município de Paramirim encontra-se entre

a faixa de 10.000 a 2.000 anos. A arte rupestre no território brasileiro e baiano

caracteriza-se pela riqueza temática e, especialmente, pela existência de grupos de

figuras humanas como podem ser vistas nas fotos desses sítios no município de

Paramirim.

SERRA DO
MATEÚS/PARAMIRIM – BA
ARQUIVO DA SECRETARIA

DO MEIO AMBIENTE

SÍTIO RUPESTRE DA PEDRA
BRANCA/BEBEDOURO -

PARAMIRIM - BA
ARQUIVO DA SECRETARIA

DO MEIO AMBIENTE

MAPEAMENTO DE ESPAÇOS TURÍSTICOS NO MUNICÍPIO DE
PARAMIRIM -  BAHIA



SÍTIO RUPESTRE DA SERRA DOS
PIQUIZEIROS - PARAMIRIM – BA

SÍTIO RUPESTRE DO CATUABA -
PARAMIRIM -BA

SERRA DO ÍNDIO

COMUNIDADE DO MATEÚS -
PARAMIRIM-BA

A BARRAGEM DO ZABUMBÃO



BALNEÁRIO DE PARAMIRIM

A VILA DE CANABRAVINHA, COM SUAS
TRADICIONAIS FESTAS E ROMARIA

MORRO DO CRUZEIRO, COM AS TORRES
DE TELEVISÃO.

DÓMUS  - FICA  LOCALIZADO NA
COMUNIDADE DA SANTANA EM

PARAMIRIM – BAHIA



MORRO DA ESTRELA

LAGOA DDE PARAMIRIM

MORRO DEE VÁRZEA DE
CANABRAVINHA EM PARAMIRIM -

BAHIA

SERRA DA PEDRA BRANCA

SERRA PEDRA SOBRE PEDRA

MONUMENTOS ARQUITETÔNICO



IGREJA MATRIZ                                             NOSSA SENHORA DO ROSÁRIO

IGREJA CORAÇÃO DE JESUS IGREJA N. SENNHORA DA GRAÇA

EVENTOS E FESTAS RELIGIOSAS

ALVORADA DOS ANTÔNIOS

CARNAVAL NO BALNEÁRIO



DIA DOS VAQUEIROS

DIA DO MOTORISTA

ENCONTRO DOS SANTOS E
COMUNIDADES

PROCISSÃO DE Stº ANTÔNIO



CARNAVAL CULTURAL

CARNAVAL NA PRAÇA SANTO ANTÔNIO

FESTA DE SANTO ANTÕNIO (JUNINA)

 FILARMÔNICA DE CANABRAVINHA NA
FESTA DE SANTO ANTÔNIO

REISADO NA
CONTEMPORANEIDADE

 EM PARAMIRIM-BA



FEIRA LIVRE

 INFRAESTRUTURA TURÍSTICA

A rede hoteleira de Paramirim e de restaurante tem suporte de atendimento ao turista,

com alguns requisitos que precisam qualificar para melhor desenvolver as atividades

que levam o visitante estabelecer laços com a cidade, no sentido de apaixonar pelo

contexto que é apresentado a ele. A forma que este é recebido é o referencial e que,

criará um conceito de um povo, sendo importante que o turista sinta em local

aconchegante e amigo, se tornando familiar.

O setor de Alimentos e Bebidas é imprescindível no que diz respeito a infraestrutura

turística. Toda localidade com potencial turístico ou cuja atividade turística esteja em

expansão, deve ampliar sua rede de bares e restaurantes, no intuito de contemplar a

oferta turística do local. No trade turístico, tudo acontece dentro de um sistema, e

qualquer falha em um dos serviços prestados, pode prejudicar a fruição do turista no

local, fazendo com que o mesmo não retorne ao local visitado.



CALENDÁRIO DAS COMEMORATIVAS DO MUNICÍPIO

MÊS EVENTO
JANEIRO  06/01 -  Reisado nas comunidades e sede:

O evento é realizado em todo município, pelos grupos de

reiseiros existentes. Os mesmos percorrem durante o mês de

dezembro a 06 de janeiro visitando as casas que lhes

convidam. São momentos de muita alegria, diversão, tradição

e reencontros de munícipes que residem fora do município e

que escolhem esta data para visitar seus familiares.

A Gestão oferece através da SECULT local todos os recursos

necessários para que o evento seja realizado com sucesso,

organizando dois grandes encontros na cidade e um outro na

Comunidade do Grama.

 20/01 - Festa religiosa na comunidade do Pé da Ladeira
(São Sebastião).



É uma festa tradicional que envolve moradores da

Comunidade do Pé da Ladeira e de algumas localidades

vizinhas.

FEVEREIRO  01 e 02/02 – Nossa Senhora das Graças (festa tradicional
há mais de 200 anos);
Festa tradicional, são dois dias de festas e uma romaria de

grande porte com apresentações de bandas, ornamentação e

com um número grande de comerciantes que aproveitam o

potencial da organização do evento para conquista

econômica.

A parte religiosa é realizada com entrada de festa,

acompanhada por um número expressivo de romeiros, a casa

da filarmônica através dos seus músicos faz parte da

realização musical, embelezando e dando vida ao evento.

 Carnaval (5 dias de folia durante todo o dia no balneário e
noite na praça).
O Carnaval Cultural de Paramirim é realizado no período

oficial da data do evento do calendário, atrai foliões de toda a

região. Além da folia, o município conta com belezas naturais

como a Cachoeira dos Balaios, o Rio Paramirim, a Barragem

do Zabumbão, o Riacho do Catuaba e a Pedra Santana e

muito mais. Nos quatro dias de folia do Carnaval Cultural de

Paramirim, são muitas atrações de grande, médio e pequeno

porte

que

animam

a festa e

fortalece



realizado no período oficial da data do evento do calendário,

atrai foliões de toda a região. Além da folia, o município conta

com belezas naturais como a Cachoeira dos Balaios, o Rio

Paramirim, a Barragem do Zabumbão, o Riacho do Catuaba

e a Pedra Santana e muito mais. Nos quatro dias de folia do

Carnaval Cultural de Paramirim, são muitas atrações de

grande, médio e pequeno porte que animam a festa e

fortalece o objetivo de os turistas estarem no município

durante este período. Podemos contar com carnaval do Rio e

matinê, percorrendo a avenidas principais até o local oficial

da festa.

MARÇO  Festa de São José nas comunidades: Cipó, Curral Velho,

Angical, Fundão dos Cardosos, Várzea Redonda e Bairro

São José.

ABRIL  Semana Santa (apresentação da morte e ressureição de

Cristo, na direção do pessoal da SECULT de Paramirim).

MAIO  Festa na comunidade de Pau de Colher (Santa Rita).

Pau de Colher é uma comunidade tradicional do município de

Paramirim, que tem uma ligação de construção com a

história, as conquistas de Paramirim. Todos os anos é

comemorado a festa da padroeira Santa Rita de Cássia, que



reúne pessoas da região do município e outros vizinhos, é

uma festa de médio porte.

JUNHO  01 a 13/06 – Festa do Padroeiro

A festa do Padroeiro Santo Antônio é comemorada todos os

anos, com exceção no período pandêmico (COVID-19), em

grande estilo. São 13 dias de novenas e após muito

entretenimento com apresentação cultural que envolve outras

secretarias do município e muitos grupos musicais local,

regional e nacional, que faz da festa um ponto principal para o

turismo de Paramirim.

 23 e 24/06 - São João (na comunidade de Caraíbas e Bairro

Castro Alves).

Festa tradicional em todo município as comunidades se

reúnem para realização do seus Arraiá, é muita comida,

bebida e toque. Sempre dois passos para lá e dois para cá.

Na sede, além das visitações nas casas a Praça Castro Alves

oferece seu forró tradicional.

JULHO  Nossa Senhora Santana (comunidade de Caraíbas e

Santana).

AGOSTO  Bom Jesus (nas comunidades da Estiva e Colônia).

SETEMBRO Semana Municipal – aniversário da cidade. A organização do

aniversário recebe uma série de atividades contemplando a cultura e



o turismo do município. a partir de segunda-feira (13/09 a

27/09/2021). Os eventos culturais fazem parte do projeto “Cultura,
Turismo e Identidade de um Povo”, realizado pela Prefeitura

Municipal de Paramirim, através da Secretaria de Cultura e Turismo.

 Vaquejada no parque da cidade; faz parte das

comemorações do aniversário da cidade. Onde acontece a

vaquejada e a oportunidade de muitos negócios, recebendo,

produtores, fazendeiros, negociantes do setor da pecuária

entre outros setores. Recebemos também Turista de toda a

região

 (Festas nas comunidades da Salinas e Várzea de

Canabravinha).

OUTUBRO  12/10 – Festa Nossa Senhora Aparecida (nas comunidades

de: Gameleira, Covas do Grama, Lagoa da Porta, Serra de

Maria Roxa e Santa Tereza). Com muita devoção é

comemorada o dia da padroeira do município com uma chuva

de fogos durante todo dia, porém ao meio dia os fogos são

intensificados e uma nuvem de fumaça cobre todo a sede e

comunidades. A serra de Maria Roxa, um lugar exótico que

chama atenção de uma grande romaria. O Bairro Beira da

Lagoa comemora com novenas e missa campal. As demais

comunidades citas no início, comemoram com entrada de

festa, parte religiosa também a profana (sendo que neste

período pandêmico não houve comemoração).



NOVEMBRO  Consciência Negra (sede). É um evento que acontece na

sede do município, este projeto tem o intuito de conscientizar

a população e os jovens para a importância Negra na

formação social, histórica e cultural de nosso país e da nossa

cidade. Incentivando, valorizando e apoiando os jovens na

sua autoestima, no reconhecimento do seu valor.

 
DEZEMBRO  13/12 – Festa de Santa Lúzia - (comunidade de Boa Vista)

comemora-se a parte religiosa com missa, entrada de festa, a

parte profana é realizada com grande estilo na praça da

igreja.

 Natal (é comemorado em família). A Secretaria de Cultura e

Turismo, decora as ruas e praças como motivo natalino, e é

monta um encantador presépio na Praça Coração de Jesus,

onde recebe vários visitantes e turista, nos meses mês de

novembro e dezembro

 Réveillon. É realizado um show com artistas locais e

nacionais, geralmente é escolhida uma praça da cidade para

o evento, onde recebemos moradores e turista de toda a

região. A meio noite acontece um espetáculo de queima de

fogos.


