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A TERRA DA ÁGUA BOA
Iporã está localizada no Noroeste do Paraná, a 604 quilômetros de Curitiba. Conhecida como “terra da água
boa”, o município era um povoado do distrito de Cruzeiro do Oeste. Hoje a população estimada, segundo o
IBGE, é de 13.926 habitantes.
Vizinha de Francisco Alves, Cafezal do Sul e Alto Piquiri, a cidade conta clima tropical e passeios
encantadores em meio à natureza exuberante. Há muita diversão para os moradores e visitantes.
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O QUE FAZER
ECOTURISMO
Iporã é o destino perfeito para quem curte atividades em meio à natureza. Conheça a
Corredeira dos Índios, formada por pequenas ilhas ao longo do curso do rio Piquiri,
cachoeiras e vegetação típica da região que dão um charme especial ao local.

FESTAS
As festas mais tradicionais de Iporã são os rodeios. Eles deixaram de ser apenas uma prática
competitiva muito comum em cidades do interior e se tornaram megaeventos de
entretenimento repletos de atrações musicais e gastronômicas.

DICAS
CURIOSIDADE
Iporã significa “água boa” na língua indígena. A cidade recebeu esse nome em virtude da qualidade das
águas que correm nos rios e riachos.
FESTA DE SANTO ANTÔNIO
A festa do Santo Casamenteiro, que é padroeiro do município, acontece em 13 de junho, e comemora-se com
muita comida boa e diversão.
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LUGARES MAIS VISITADOS
Corredeira dos Índios

Parque Primavera
Santuário Santo Antônio de Iporã

PASSEIOS
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Corredeira dos Índios
Além das cachoeiras, corredeiras e rios, há churrasqueiras e quadras de vôlei de areia na entrada da reserva.
O local é ideal para receber turistas e está a cerca de 30 quilômetros de Iporã.
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Parque Ecológico Primavera
Com 24 hectares de lazer, o parque municipal conta com quiosques, churrasqueiras, quadras de esportes,
trilhas e muita área verde para receber e encantar centenas de visitantes.

Foto: Banco de Imagens

COMO CHEGAR
É possível chegar a Iporã pela rodovia BR-272. O aeroporto mais próximo fica em Toledo, a 95 km.
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ONDE FICAR
O município possui hotéis no centro da cidade, onde o visitante pode descansar em meio às belezas da região.
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GASTRONOMIA
Além de diversos restaurantes espalhados pela cidade, o pesqueiro Sol Nascente oferece pratos variados de
peixes e atrai turistas de todas as regiões.

