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CONHEÇA A CIDADE DOS PTEROSSAUROS
Você sabia que Cruzeiro do Oeste foi berço de uma colônia inteira do Pterossauro Caiuajara dobruskii?
Encontrada somente no Brasil, essa nova espécie se diferencia dos pterossauros já existentes por algumas
características anatômicas, como a mandíbula mais inclinada para baixo, semelhante a um “bico”.
E não é só isso. Cruzeiro do Oeste ganhou destaque na área da paleontologia não só por ter uma espécie
nova, mas também por descobrirem no sítio paleontológico da cidade o primeiro acúmulo de fósseis de
pterossauros do país e o terceiro no mundo, juntando-se a China e Argentina.
Além desse réptil voador, os pesquisadores encontraram também fósseis do Gueragama sulamericana, o
lagarto acrodonte; o Pterossauro Keresdrakon vilsoni, ou Dragão Espírito da Morte; e o Vespersaurus
paranaensis, primeiro dinossauro do estado do Paraná, sendo o mais bem preservado do país, caracterizado
por braços curtos e garras nos pés.
Cruzeiro do Oeste distancia de Curitiba em aproximadamente 530 km, tendo uma população estimada de

20.932 habitantes, de acordo com o IBGE. Venha conhecer de perto as riquezas paleontológicas e descobrir
essas e muitas outras atrações da cidade.
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O QUE FAZER
TURISMO HISTÓRICO
A cada novo fóssil encontrado, Cruzeiro do Oeste amplia o
acervo do Museu de Paleontologia e ganha ainda mais
prestígio na área. Os turistas podem visitar o espaço e
apreciar essas magníficas descobertas de terça a sexta-feira
em dois períodos: das 9h às 11h30 e das 14 h às 16h30.
Divirta-se nesse passeio cultural e educativo.

ESPAÇOS DE LAZER
Seja nas praças ou áreas verdes do município, o turista
encontrará espaços agradáveis para relaxar com a família e
amigos. Aproveite.
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DICAS
DIVIRTA-SE NAS FESTIVIDADES
Durante o ano, o município oferece aos moradores e turistas diversos eventos como cavalgadas, passeios
ciclísticos e festas religiosas nas capelas rurais e urbanas. Oportunidades para cuidar da saúde e se
descontrair com a família e amigos.
NO EMBALO DA DANÇA
Em Cruzeiro do Oeste a cultura também ganha destaque, com apresentações que encantam o público. Se
tiver a oportunidade não deixe de prestigiar a performance do grupo de dança Cia Impulso e as peças teatrais
da Companhia Eskéte. Espetáculos emocionantes para todas as idades.

LUGARES MAIS VISITADOS
Capela dos Cafeeiros
Museu Histórico
Museu de Paleontologia
Espaço Torres

PASSEIOS
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Espaço Torres
Que tal curtir a natureza e de quebra se aventurar em atividades radicais? No Espaço Torres o turista pode se
divertir no paintball, tirolesa, arvorismo, pêndulo, escalada, trilhas e muitas outras atividades. Um ambiente
para todas as idades, propício para um belo piquenique com a família e amigos.
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Museu Histórico
Como se voltasse no tempo, o turista que visitar o Museu Histórico conhecerá as origens, fatos e
personagens marcantes de Cruzeiro do Oeste. Fotografias, objetos antigos e arquivos jornalísticos são alguns
dos itens que compõe o acervo, preservando o passado em prol do conhecimento futuro.
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Capela dos Cafeeiros
A Capela da Imaculada Conceição é símbolo da história e do turismo religioso em Cruzeiro do Oeste.
Construída na década de 50, à margem da estrada que dá acesso ao Bairro Cafeeiros, o local ainda é palco de
quermesses, celebrações e eventos religiosos, como o acampamento "No Limite com Cristo", atraindo fiéis
de toda região.
Totalmente restaurada, a construção preserva a arquitetura simples em madeira, exaltando as belas cores azul
e branca. Não perca a oportunidade de conhecer o local cercado de memórias e espiritualidade.
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COMO CHEGAR
Saindo da capital, o acesso mais curto até Cruzeiro do Oeste se dá pela rodovia BR-487, também conhecida
de Estrada Boiadeira, em uma viagem que, em condições normais de tráfego, dura aproximadamente 7h.
Também é possível chegar até a cidade pela rodovia BR-376. Não se esqueça de contemplar a paisagem pelo
caminho.
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ONDE FICAR
Na hora de repor as energias, é possível encontrar pela cidade hotéis aconchegantes com preço justo.
Conforto e qualidade para uma excelente noite de sono.
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GASTRONOMIA
Quando a fome apertar, o turista encontrará pela cidade diversos restaurantes e lanchonetes. Seja para uma
refeição completa ou um lanche rápido, as opções saborosas agradarão a todos os paladares.

