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CORES, AROMAS E ENCANTOS DA CIDADE DAS FLORES
Corbélia, no Oeste do Paraná, é um simpático município de pouco mais de 17 mil habitantes. O nome do
lugar é de origem francesa, “Corbeille”, e significa pequeno cesto de flores. Não é difícil entender o motivo.
De diferentes espécies, cores, tamanhos e aromas, as flores estão espalhadas por toda a cidade, inclusive nos
nomes das ruas, cujo conjunto simboliza uma corbélia.
Apesar do título de cidade das flores, Corbélia também cultiva a história. As avenidas do município foram
batizadas em homenagem aos colonizadores, com referência ao estado de origem de cada um. Já praças
públicas receberam denominações de países.
Por aqui não faltam belezas e curiosidades. Venha conhecer.
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O QUE FAZER
ROTEIROS DE NATUREZA
O plantio de flores é um dos eventos mais bonitos e tradicionais de Corbélia. A natureza foi
generosa com a cidade, que oferece ainda muitas cachoeiras e as belezas naturais do Lago
Municipal.

ESPORTES
O município realiza os Jogos Abertos de Corbélia (Jocorb’s), uma competição com disputas
de diversas modalidades. Outros esportes bastante tradicionais na cidade são as corridas de
rua e o motociclimo, que aproveitam as paisagens belas e radicais.

PROGRAMAS RELIGIOSOS E CULTURAIS
Dentre os mais importantes eventos da cidade está a procissão de Corpus Christi, que desde
1961 passa pelas principais ruas da cidade. A visita ao Museu Histórico Municipal também é
um ótimo programa.

DICAS
RAINHA DAS FLORES
Tradição da cidade, o concurso “A Rainha das Flores” é realizado todos os anos. Além de celebrar a beleza
da mulher local, o evento elege a representante no município em eventos.
ESCULTURAS
Floridas, as ruas da cidade também são adornadas por esculturas. Feitas em metal, as obras são de autoria de
um artista local. As mais famosas representam santos e pioneiros.
EXPOBÉLIA
A Expobélia conta com estandes segmentados, exposição e venda de flores, pavilhão da indústria e
comércio, praça de alimentação, parque de diversões e shows gratuitos. Não perca.
FESTA DAS FLORES
Na Festa das Flores, o visitante encontra exposição e comercialização de flores, apresentações culturais,
shows musicais e barracas com comidas típicas. O evento acontece anualmente, em outubro.
FEIRA LIVRE CIDADE DAS FLORES
Todo segundo fim de semana do mês tem artesanatos e produtos da agroindústria na Feira Livre Cidade das
Flores, na Praça Brasil. No local, também funciona a praça de alimentação com atrações artísticas e culturais.
DESFILE DAS FLORES
Em comemoração ao aniversário de emancipação de Corbélia, o desfile cívico, conhecido como desfile das
flores, tem participação de empresas, escolas, associações e outras representatividades da comunidade
municipal.
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LUGARES MAIS VISITADOS
Igreja Matriz Paróquia São Judas Tadeu
Praça Brasil
Lago Municipal
Museu Histórico
Ruas floridas

PASSEIOS
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Lago Municipal
Seja para descanso, lazer ou contemplação, visite o Lago Municipal. O local é contornado por muito verde
que, em contraste com a limpidez da água, forma uma bela paisagem. Aproveite e faça uma caminhada.
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Museu Histórico Municipal
Guardião da história da cidade, o Museu Histórico Municipal se destaca pelo acervo fotográfico. Visite e
conheça melhor a cultura e as curiosidades do município.
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Igreja Matriz Paróquia São Judas Tadeu
Espiritualidade e beleza arquitetônica se misturam na Igreja Matriz Paróquia São Judas Tadeu. Dedicado ao
padroeiro da cidade, o templo é um atrativo importante e que deve estar no roteiro de qualquer visitante.

Igreja Matriz Paróquia São Judas Tadeu - Foto: Prefeitura de Corbélia

Foto: Banco de Imagens

COMO CHEGAR
O acesso ao município é pela BR-277. O aeroporto mais próximo fica a 39 km, em Cascavel. A distância até
Curitiba é de 516 km.

Foto: Banco de Imagens

ONDE FICAR
A cidade tem hotéis e pousadas para receber os visitantes.
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GASTRONOMIA
O prato típico de Corbélia é a ovelha ao vinho. A iguaria é diferenciada pelo preparo. A carne é picada em
cubos e frita com cebola, tempero verde, tomate, sal e azeitonas. Depois do cozimento, são acrescentados o
molho de tomate e o vinho branco.

