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AVENTURE-SE NAS BELEZAS NATURAIS DE NOVA CANTU
Está procurando por diversão em meio à natureza e riqueza cultural? Então você não pode se esquecer de
colocar Nova Cantu no seu próximo roteiro de viagens. A cidade é conhecida pelas atrações ao ar livre,
como as caminhadas e passeios de bicicleta; as construções religiosas, além da alegria e hospitalidade do seu
povo.
Com pouco mais de 5.300 habitantes, de acordo com o IBGE, a cidade tem como limítrofes os municípios
de Palmital, Roncador, Mamborê, Campina da Lagoa, Laranjal e Altamira do Paraná. Sua economia é
pautada na agricultura, com o plantio de soja e milho; pecuária de corte e leiteira, além do comércio local.
O Rio Cantu que corta a cidade é o mesmo que a batiza, convidando o turista de todas as idades para
momentos de lazer, cultura e fé.
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O QUE FAZER
TURISMO RELIGIOSO
Você sabia que Nova Cantu integra a Rota da Fé? A cada dois meses romeiros saem da
Catedral de São José, na cidade de Campo Mourão, e visitam lugares sagrados para os
católicos, evangélicos e ucranianos. Na passagem por Nova Cantu os participantes do roteiro
conhecem o Pórtico de São Cristóvão, a Igreja Ucraniana São João Batista, a Igreja Matriz
Nossa Senhora de Fátima e a Gruta de Nossa Senhora Aparecida. Uma ótima oportunidade
para vivenciar a cultura local e saborear as delícias culinárias das comunidades.

PASSEIO CICLÍSTICO
Os amantes do pedal podem apreciar as belezas naturais da cidade de cima da Mountain Bike.
O evento reúne ciclistas de toda região, para um dia com muito ar puro e adrenalina.

CAMINHADA NA NATUREZA
Que tal sentir a brisa no rosto por trilhas, rios e cachoeiras? Assim é a tradicional Caminhada
na Natureza, com seus 12 km em meio às matas da região, atraindo centenas de pessoas a cada
edição. Contemplar a exuberante beleza natural pelo trajeto irá compensar o esforço físico.
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DICAS
ESTREITANDO AS PARCERIAS
No mês de abril é realizado na cidade o Feirão de Negócios de Nova Cantu, que reúne expositores dos mais
variados setores como móveis, veículos, energia solar, maquinários agrícolas e agropecuários, confecções
em geral e construção. Uma ótima oportunidade para conhecer a produção da região e aumentar a rede de
contatos.
A ENERGIA QUE VEM DAS ÁGUAS
Além de encantar por sua beleza natural, o Rio Cantu, que corta a cidade, também fornece energia para uma
Pequena Central Hidrelétrica (PHC). A água captada na barragem é transformada na casa de força em
energia elétrica com potência de 30 megawatts. O local é aberto para visitação mediante agendamento, um
ótimo programa para todas as idades.

LUGARES MAIS VISITADOS
Gruta Nossa Senhora Aparecida
Lago Municipal
Igreja Nossa Senhora de Fátima
Pórtico São Cristóvão

PASSEIOS
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Lago Municipal
Com área verde e espaço para atividades físicas, o Lago Municipal da cidade é o destino preferido para
quem deseja relaxar com a família e amigos. Seja para cuidar da saúde na caminhada ou desfrutar de um
belo piquenique, o espaço irá agradar a todas as idades.
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Cachoeira Saltão
Localizada a 6 km do centro de Nova Cantu, a Cachoeira Saltão encanta os turistas pela sua beleza. A queda
d’água fica em uma propriedade particular, mas pode ser visitada mediante agendamento ou quando é palco
de algum evento da cidade, propiciando assim um passeio refrescante.
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COMO CHEGAR
Situada a 457 km de Curitiba, o principal acesso até Nova Cantu se dá pela PR-239, também conhecida por
Rodovia Vassílio Boiko. Aproveite para contemplar a paisagem durante o trajeto.
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ONDE FICAR
No hotel situado no centro da cidade, o turista poderá descansar com aconchego e conforto por um preço
justo. Afinal, nada melhor do que uma boa noite de sono para repor as energias.
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GASTRONOMIA
Quando a fome apertar, Nova Cantu oferece diversas opções de restaurantes e lanchonetes. Seja para uma
refeição completa ou um lanche rápido, o turista encontrará pratos deliciosos.

