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Cachoeira Refúgio Padre Palmiro Finato - Foto: Valter Martins

SE ENCANTE COM A TERRA DA MÃE DE DEUS
O turista que chega a Tupãssi é logo abraçado pela simplicidade e acolhimento da população, e poderá
apreciar as maravilhas que toda cidade tranquila tem a oferecer. O nome tem origem na língua guarani, cujo
significado é “Mãe de Deus”, título pelo qual a cidade é conhecida.
Com pouco mais de 8.100 habitantes, de acordo com o IBGE, Tupãssi se localiza no Oeste Paranaense,
tendo como limítrofes os municípios de Toledo, Cafelândia, Cascavel, Assis Chateaubriand e Nova Aurora.
A economia da cidade é pautada no plantio de soja e milho, além da criação de aves e suínos para corte. A
produção local abrilhanta a culinária, principalmente nos eventos tradicionais.
Das belezas naturais às festividades locais, Tupãssi proporcionará momentos agradáveis de descontração e
lazer para toda a família. Venha se encantar.
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O QUE FAZER
BOIA CROSS
Os rios de Tupãssi formam belas cachoeiras, propícias para a prática do boia cross. Vista o
colete salva vidas e sinta a adrenalina descer pelo sangue assim como a boia pelas
corredeiras.

FESTAS
Além do aniversário do município em setembro, igrejas e escolas promovem diversas
festividades e eventos durante o ano. Não importa o período da visita, o turista festeiro
sempre encontrará algo para se divertir.

DICAS
SINTA O RONCO DOS MOTORES
Se estiver pela cidade no mês de dezembro, não deixe de prestigiar o tradicional Arrancadão de Jericos. O
evento atrai moradores e visitantes da região, que se encontram no Jericódromo para apreciar as habilidades
dos pilotos.
FLORES E ANIMAIS PELOS CANTEIROS

Você já ouviu falar em topiaria? É uma técnica de jardinagem que converte arbustos em formas artísticas.
Em Tupãssi, o turista poderá encontrar pela cidade diversos animais oriundos dessa habilidade com a tesoura
de poda, cenários dignos de uma selfie.
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LUGARES MAIS VISITADOS
Refúgio Padre Palmiro Finato
Oásis
Memorial ao Pracinha
Planeta dos macacos

PASSEIOS
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Oásis
Situado no coração da cidade, a vegetação, o pequeno lago e os peixes ornamentais encontrados no Oásis
abrilhantam a paisagem e garantem boas recordações. Não deixe o clique escapar.
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Memorial ao Pracinha
Anicheto Battisti foi um morador de Tupãssi que se voluntariou, em setembro de 1944, para combater junto
às tropas brasileiras na II Guerra Mundial. Na Praça Central da cidade encontra-se um busto em sua
homenagem, juntamente com um jeep e um tanque utilizado no conflito, compondo o memorial.
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Planeta dos Macacos
A rica fauna e flora da região podem ser apreciadas pelo turista no “Planeta dos Macacos”, uma pequena
floresta dentro do município onde os macacos-prego são a atração principal.
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COMO CHEGAR
Distante 542 km de Curitiba, o acesso principal até Tupãssi se dá pela rodovia BR-277. Os aeroportos mais
próximos estão localizados nas cidades de Toledo (30 km) e Cascavel (42 km), o que permite fazer parte do
trajeto de avião.
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ONDE FICAR
Na hora de repor as energias, o turista encontrará na cidade um hotel simples, mas repleto de conforto e
aconchego. Garantia de uma ótima e tranquila noite de sono.
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GASTRONOMIA
Se você gosta de assados então está no lugar certo. A saborosa Paleta ao Fogo de Chão é o prato típico da
cidade, tradicionalmente servida em setembro, no aniversário do município. A Costela 3 Ripas e o Porco a
Paraguaia são outras delícias que podem ser apreciadas nas festividades locais. Aproveite.

