260

6.8.4. Cultura
O departamento de Cultura está sediado no Centro Cultural na cidade de Iporã. Algumas atividades como a
Oficina de Teatro e o Cine Férias são realizados anualmente para a comunidade. O Cine Férias é um programa de
cinema em que são exibidos filmes gratuitamente nas férias de janeiro, dezembro e julho.
Ainda são realizadas festas tradicionais na cidade. Estas festas possuem reflexão regional, são freqüentadas pelos
habitantes da cidade e por moradores de cidades vizinhas.


Expo-Iporã ou Festa do Peão – Realizada no Parque de Exposições de Iporã em Abril, organizada pela

Sociedade Rural de Iporã em parceria com a Prefeitura Municipal. A festa oferece diversas barracas de
alimentação, como também exposições de agro negócio, estandes, parque de diversões e shows.


Festa do Padroeiro Santo Antonio – Realizada no Santuário Santo Antonio no dia 13 Junho em

comemoração à elevação da Igreja a Santuário Diocesano Santo Antonio. É uma festa tradicional celebrada desde
a década de sessenta, quando foi instituída a paróquia. Após a transformação da Igreja em Santuário, em 2000,
a festa se ampliou e recebe pessoas de toda a região noroeste do Paraná.


Costela no Chão e Porco no Tacho – realizada no Iporã Clube de Campo em Agosto. É um almoço

realizado com bingo e show de prêmios.
Aniversário de Iporã – é comemorado na Praça Nações Unidas no dia 12 de outubro, realizada através da
Prefeitura Municipal de Iporã, em parceria com a iniciativa privada e traz para o município durante sua
programação, diversas apresentações artísticas e culturais, barracas de alimentação que oferecem como prato
principal a carne suína, e encerra com o tradicional baile de aniversário da cidade.
E ainda são desenvolvidas outras atividades festivas e comemorativas na cidade que não possuem calendário
fixo. Abaixo segue listagem dos eventos que mais se destacam no município:


Festa no Distrito de Oiroetê – Nova Santa Helena;



Festa na Capela São Luiz – Estrada Clarck;



Festa na Capela São José – Estrada Cedro;



Festa da equipe de Futebol Flórida Aparecida; 2 vezes no ano;



Festa na Maçonaria – Costelão, Feijoada e Chá da tarde para mulheres;



Festa no Lar dos Velhinhos;



Festa da APAE, Bingo e semana do Excepcional;



Festa Junina da Escola Municipal de Vila Nilza;



Festa Junina da Escola Municipal Profª. Geni Aparecida Giordano;



Festa Junina da Escola Municipal Profª. Delazir Pinezi;



Festa da Associação Alto da Sambra;
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Festa da AMBI – Associação dos Moradores do Bairro Ipiranga;



Festa da Escola Estadual Dr. Antenor Pâmphilo dos Santos;



Eventos no CEI - Colégio Estadual de Iporã;



Festa na Capela Norte-sul;



Festa na Capela Nossa Senhora de Lourdes - Placa Tupi;



Baile do Hawaí.

Centro Cultural Alessandra de Oliveira Alves Kinoshita – Casa da Cultura
Endereço: Rua João XVIII, S/N.

Fig. 6.8.4.1 - Vista do Centro Cultural

Também conhecido como auditório municipal, está disponível para os eventos da comunidade: cultos, reuniões,
palestras, curso, formaturas, oficinas, apresentações de teatro, dança, música e exposições.
A edificação possui saguão para exposições, cabine de luz e som, jardim de inverno, instalações sanitárias,
anfiteatro com 400 cadeiras, camarins com banheiros e escritório.
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Biblioteca Municipal
Endereço: Rua Sinop, 715.

Fig. 6.8.4.2 - Vista da Biblioteca Municipal

A Biblioteca Cidadã está em construção no município. Resta apenas a inauguração pelo governador do Estado.
Parte do acervo desta nova biblioteca será composto pelo que compõem a Biblioteca Municipal Padre José
Pascoal Busato.
Atualmente, a Biblioteca Municipal Padre José Pascoal Busato funciona junto ao Departamento de Educação, em
uma sala com capacidade para 20 pessoas. O acervo de livros é pequeno. E a biblioteca é frequentada por alunos
e professores da comunidade.
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