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ABENÇOADA POR BOM JESUS DA CANA VERDE, FAMOSA
PELOS PEIXES
Localizado no Norte Pioneiro e colonizado principalmente por famílias vindas do sul de Minas Gerais, o
município de Siqueira Campos tem uma população estimada em 20 mil habitantes e conta com 100 anos de
emancipação.
A religiosidade destaca-se no lugar, principalmente pela devoção ao Senhor Bom Jesus da Cana Verde,
homenageado em uma tradicional festa anual. A natureza também chama a atenção, e a proximidade com a
Represa de Chavantes impulsiona o turismo local, em especial por lugares como a badalada prainha.
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O QUE FAZER
EXERCÍCIOS DE FÉ
Dois importantes atrativos religiosos marcam o cotidiano e o calendário do município: o
Santuário Bom Jesus da Cana Verde e a festa em honra ao santo. Se você aprecia turismo
religioso, não deixe de conhecer!

DESCANSAR EM MEIO À NATUREZA
Os amantes da natureza não podem deixar de visitar a Prainha da Represa de Chavantes. É o
lugar ideal para descansar e se divertir aproveitando toda a beleza e calmaria de uma bela
área verde.

UM MERGULHO NA HISTÓRIA LOCAL
O centro da memória de Siqueira Campos é o Museu Histórico Joaquim Vicente de Souza.
No local, momentos marcantes e traços culturais estão eternizados em um acervo e em
exposições permanentes e itinerantes.
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DICAS
FESTA DO SENHOR BOM JESUS DA CANA VERDE
Um dos principais eventos religiosos do Paraná acontece em Siqueira Campos. É a Festa do Senhor Bom
Jesus da Cana Verde, que todo ano reúne mais de 100 mil devotos para uma programação variada. Realizada
no último dia de comemorações, em 6 de agosto, dia do Padroeiro, a festa é o ponto alto, mas antes dela tem
missas, procissão luminosa, jantar, cavalgada e a cerimônia da troca de manto do santo homenageado.

LUGARES MAIS VISITADOS
Museu Histórico Joaquim Vicente de Souza
Prainha da Represa de Chavantes
Santuário Bom Jesus de Cana Verde

PASSEIOS
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Museu Histórico Joaquim Vicente de Souza
Um dos únicos da categoria no Norte Pioneiro, o Museu Histórico Joaquim Vicente de Souza conta com um
acervo de 400 peças - com destaque para fotografias e documentos -, exposições permanentes e itinerantes e
eventos. Todo mês, é realizado o Chá Cultural, que reúne os grupos da terceira idade do município. O
objetivo é registrar histórias contadas pelos moradores mais antigos, que depois serão incorporadas à história
oficial de Siqueira Campos.
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Santuário Senhor Bom Jesus da Cana Verde
Misturando religiosidade e arte sacra, o Santuário Bom Jesus da Cana Verde acalma o espírito e enche os
olhos com a beleza do altar vazado e dos quadros coloridos da Via Sacra. Localizada em um ponto alto, a
construção ainda proporciona uma linda visão da cidade.
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Prainha da Represa de Chavantes
No distrito da Alemoa, a cerca de 30 km do centro da cidade, fica um dos lugares mais visitados do
município: a prainha. Banhada pela Represa de Chavantes, a região é ótima para camping, lazer e descanso.
Além da beleza natural, o espaço oferece quiosques com churrasqueiras e comercialização de alimentos,
com destaque para os famosos e saborosos peixes.
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COMO CHEGAR
O município é cortado pelas rodovias PR-092, PR-272 e PR-424. Na estação rodoviária, operam linhas
estaduais e interestaduais de ônibus. O aeroporto mais próximo fica em Londrina, a 200 km. A distância até
Curitiba é de 315 km.

Foto: Banco de Imagens

ONDE FICAR
A rede hoteleira local é composta por dois hotéis e uma pousada. Todos aconchegantes e com preços
acessíveis.
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GASTRONOMIA

Famosa pelos peixes saborosos e de boa qualidade, Siqueira Campos tem uma gastronomia variada. O
visitante pode optar entre bares, lanchonetes, restaurantes, pizzarias e churrascarias.

