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Igreja Matriz - Foto: Prefeitura de Imbituva

TERRA QUERIDA E DE BOAS ENERGIAS
Situada às margens do histórico “Caminho de Viamão”, Imbituva foi considerada um dos pontos de pouso
preferido pelos tropeiros. Distante de Curitiba cerca de 180 quilômetros, o município apresenta clima cheio
de encantos.
Com pouco mais de 30 mil habitantes, a cidade ao Centro-Sul do Paraná tem um ambiente singular, fruto do
povo acolhedor e hospitaleiro. As principais atividades econômicas da cidade são a agricultura, a indústria
da madeira e do calçado, e também, as malharias que renderam a Imbituva o título de Cidade das Malhas.
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O QUE FAZER
BELEZAS NATURAIS
Para se refrescar ou tirar aquela linda foto que vai render boas lembranças e muitos likes,
uma boa opção é a “Cachoeira dos Paulistas”, a 20 quilômetros do centro da cidade.

EVENTOS
Entre abril e maio, o município é palco de renomados eventos, como a Feira de Malhas de
Imbituva (Femali) e o Encontro Off Road, que reúne os amantes de adrenalina.
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DICAS
ARTE DA NOSSA TERRA
Gente criativa que vive de bordar, costurar e criar. No município há muitos artesãos que produzem desde o
tradicional tricô e bordado, até peças mais elaboradas em tecido e outros materiais.
DOMINGO NO PARQUE
Uma boa opção para passar o fim de semana com a família é o “Parque Ambiental” de Imbituva. Situado
logo na entrada da cidade, o espaço oferece pistas de caminhada para aquele treino ou para passear com seu
cãozinho, também churrasqueiras e parquinho para crianças.
CURIOSIDADE
Imbituva é vocábulo indígena que significa cipoal, “lugar de muito imbé”. Da língua tupi, imbé: espécie de
cipó da família das aráceas pertencentes ao gênero Philodendron; e tyba: grande quantidade, abundância.
FEIRA DE MALHAS DE IMBITUVA (FEMALI)
Imbituva se torna o maior polo de moda tricô do Paraná com a Feira de Malhas. Diversos lojistas expõem,
no Pavilhão Francisco Barros, peças com as últimas tendências das passarelas. São roupas de qualidade a
preço justo e cheias de estilo.
ENCONTRO OFF ROAD
Anualmente, no mês de abril, o Jeep Clube de Imbituva reúne apaixonados por trilhas, lama e muita aventura
para o Encontro Off Road. Além disso, Imbituva é um dos municípios incluídos na rota da “Transparaná”,
evento em que “jipeiros” percorrem da costa Oeste ao Leste do Estado, através dos “caminhos históricos”,
antes percorridos por desbravadores e tropeiros.

LUGARES MAIS VISITADOS
Santuário de Santo Antônio (Ribeira)
Capela de Nossa Senhora da Rosa Mística Peregrina (Apiaba)
Igreja Matriz Santo Antônio
Feira de Malhas de Imbituva
Parque Ambiental

PASSEIOS
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Santuário de Santo Antônio (Ribeira)
Com forte tradição religiosa católica, Imbituva tem um santuário dedicado a Santo Antônio, padroeiro do
município. Localizado na comunidade de Ribeira, o local encanta não apenas pela beleza da igreja e do
bosque que o cerca, mas também pela história da pequena imagem – de 8 centímetros – do santo
casamenteiro encontrada há mais de 100 anos no local.
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Capela de Nossa Senhora da Rosa Mística Peregrina (Apiaba)
Há mistérios incompreensíveis para o entendimento humano. E Imbituva é palco de um desses
acontecimentos inexplicáveis. Na localidade de Apiaba, interior do município, uma santa foi encontrada
dentro do tronco de uma árvore. Os sinais para localização da imagem foram revelados através de sonhos a
um imbituvense. A imagem exala forte cheiro de rosas e atrai muitos peregrinos que visitam a pequena
capela construída no distrito da Apiaba.
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Igreja Matriz
Refúgio de devotos fervorosos, a Paróquia Santo Antônio de Imbituva tem 140 anos. A história da Matriz se
confunde com a do próprio município, revelando-se um inesquecível local de propagação de fé e
espiritualidade. A atual igreja foi inaugurada em 1967. O projeto, em estilo neorromano moderno, foi criado
pelo engenheiro Flavio Younglood, da cidade de Irati, e levou 10 anos para ser finalizado. Hoje a Igreja
Matriz é um dos principais marcos históricos e turísticos do município.
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COMO CHEGAR
Os acessos a Imbituva são pelas rodovias BR-153, BR-373 e PR-522.
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ONDE FICAR
E depois de conhecer esse pequeno, porém, simpático município, nada melhor do que recarregar as energias
descansando em um dos hotéis da cidade. São duas opções que oferecem conforto e ótima localização na
região central da cidade.
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GASTRONOMIA
Sabe aquele delicioso sabor de comida caseira? Em Imbituva o visitante vai encontrar. São diversos
restaurantes que oferecem deliciosas refeições. Mas, também há opções de lanches rápidos, pizzas e

burguers artesanais.
Agora se o assunto é cerveja, é possível degustar uma saborosa, a “De Bora Bier”, nascida no município.

