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Recanto das Pedras - Foto: Prefeitura de Nova Aurora

NOVA AURORA, UMA TERRA
DE OPORTUNIDADES
Nova Aurora é um município pertencente à Região Metropolitana de Cascavel, localizada a quase 570 km de
Curitiba, com a população de 10.650 habitantes.
A exploração da área onde está Nova Aurora começou na década de 1940. As terras férteis atraíram os
primeiros moradores, que deram início à formação do povoado. A agropecuária e o setor de prestação de
serviços correspondem às principais fontes de renda do município.
A criatividade aliada à visão de empreendedorismo levou ao investimento dos produtores em atividades não
agricultáveis, como o turismo rural. A cidade tem muito a oferecer. São paisagens de belezas exuberantes,
passeios em áreas rurais, trilhas e muito mais!
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O QUE FAZER

TURISMO RURAL
Criado em 2005, a rota turística de Nova Aurora é conhecida como O Circuito do Sol. Contando com 16
propriedades, formando um roteiro turístico de belíssimas paisagens, há trilhas, museu rural, cachoeiras etc.
O Circuito é referência do turismo rural no Paraná.

PESQUE-PAGUE
Para quem gosta de pescar, o Pesque Pague Sandri é um espaço de lazer para toda a família. O local ainda
conta com lanchonete e restaurante.
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DICAS
REFERÊNCIA
Nova Aurora é considerada Capital da Tilápia. O título foi conquistado em 2017.
CURIOSIDADE
O nome da cidade foi tirado da exclamação do padre Luiz Bernardes, da paróquia de Corbélia, que no início
da década de 50 rezou missa campal debaixo de uma frondosa árvore, no novo povoado de Nova Aurora. O
religioso exaltava a esperança de nova vida para aquela comunidade, da nova aurora que viria ao encontro
dos anseios dos pioneiros. Em 1959 o povoado de Nova Aurora tinha outras nominações, como Alto
Iguaçuzinho, Encruzilhada Tapejara e Fazenda Roda de Carro.

LUGARES MAIS VISITADOS
Caminho do Peabiru
Recanto das Pedras

PASSEIOS
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Recanto Roecker
O Recanto Roecker é um sítio familiar situado na Comunidade de Alto Alegre. Ali é cultivado milho, trigo e
soja. Porém, há também trilhas ecológicas, museu rural e orquidário, além de belíssimas paisagens. A

dedicação e criatividade contribuem para tornar o local como referência de turismo rural na região.
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Coperafa
A Cooperativa das Agroindústrias Familiares do Oeste do Paraná é um local onde há produtos da agricultura
familiar e artesanato rural para venda.
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COMO CHEGAR
Nova Aurora é uma cidade próxima a Cascavel. O acesso à cidade são pelas rodovias PR-575, PR-364, PR239 e PR-180.
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ONDE FICAR
Nova Aurora possui hotéis e pousadas com acomodações no estilo colonial.
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GASTRONOMIA
O prato típico da cidade é a tilápia, nas suas mais variadas opções: assada, frita e ao molho.
Tradicionalmente, a Festa da Tilápia acontece em setembro, mês do aniversário de Nova Aurora.

