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.r:z ASPECTOS FiSICOS - Area: 431 km' 
(1960); altitude: 907 m; temperatura me
dia em oc- das mdximas: 22,8, das mini
mas: 12,7; precipitagfio anual: 1 629,8 mm . 

.r:z POPULAQli.O - 361 309 habitantes, dados 
preliminares do Recenseamento de 1960; 
densidade demogrdjica: 838 habitantes 
por quil6metro quadradoo 

t! ATIVIDADES PRINCIPAlS - Industrias de 
transtormagiioo 

f! EST ABELECIMENTOS BAN CARlOS - 5 
matrizes; 27 agencias e sucursais; 2 coope
rativas de credito , 

f! VEICULOS REGISTRADOS (na Prejeitura 
Municipal em 1961) - 12 390 autom6veis 
comuns e jipes, 415 6nibus ou micro-ani
bus, 4 197 caminhoes, 1 900 lambretas e 
motocicletas e 1 238 veiculos outros 0 

'i:I ASPECTOS URBANOS (sede) - 75 029 liga
g6es eletricas domiciliares, 15 090 apare
lhos telef6nicos, 72 hoteis, 82 pens6es, 188 
restaurantes, 19 cinemas e 2 teatros 0 

"' ASSISTENCIA MEDICA (sede) - 26 hospi
tais com 2 817 leitos; 620 medicos e 480 
dentistas em exercicioo 

t! ASPECTOS CULTURAIS - 134 unidades 
escolares de ensino primdrio fundamental 
comum, 96 de ensino extraprimdrio, 83 
de ensino secunddrio, 21 estabelecimentos 
de ensino superior; 25 tipografias, 38 li
vrarias; 49 bibliotecas, 2 museus; 10 jor
nais didrios e 3 semandrios; 12 radioemis
soras e 2 de televisfioo 

f! ORQAMENTO MUNICIPAL PARA 1961 (mi
lh6es de cruzeiros) - receita total: 700; 
renda tributdria: 515; despesa: 7300 

t! REPRESENT AQli.O POLiTIC A - 20 verea
dores em exercicioo 

Texto de Fernando Pereira Cardim, da Di
retoria de Documentac;:ao e Divulgac;:ao do 
CNE 0 Desenho da capa de Q 0 Campofiorito 0 



ASPECTOS HIST6RICOS 

, -
E oo crcLo da explorac;ao do ouro o desco-

brimento dos Campos de Curitiba, tam
bern chamados Sertao de Pa.ranagua, como 
consta de varios map as da epoca 0 

As levas de garimpeiros subiam o Ribeira, 
batendo-lhe todo o curso, atingiam o rio As
sungui e deparavam ao sul com os Campos de 
Curitiba, onde varios dtHes se fixaram com 
suas familias. Outros, vindos do litoral, galga
ram a. Serra do Mar e se estabeleceram no 
planalto. 

A primeira noticia de bandeirantes nesses 
campos data de 1661, de uma carta de sesma
ria. a favor de Baltazar C:trrasco dos Reis, 
dando-lhe posse no Barigd, onde, segundo 
diz em sua petic;ao, ja residia "ha alguns 
anos", com sitio de criac;ao, e era confrontan
te com Mateus Martins Lene. Os grupos de 
Baltazar e Ma.teus eram aparentados; foram 
os primeiros moradores efetivos dos Campos 
de Curitiba e constituiram a maioria repre
sentativa dos povoadores. 

Eleodoro d'Ebano Pereira, primeira auto
ridade a representar o governo colonial no 
sul, em oficio de 4 de marc;o de 1649, comuni
cou a Gabriel de Lara, Capitao-mor de Para
nagua, esta.r investido, pelo Governador Geral 
do Rio de Janeiro, das func;oes de Administra
dor das Minas dos Distritos do Sul. A sua 
presenc;a nessa regiao contribuiu para a for
mac;ao de arraiais, mesmo provis6rios, que fa
ram a base dos povoados estaveis que os su
cederam, originando-se, assim, o povoado de 
Nossa Senhora da Luz e Born Jesus dos Pi
nhais, futura Curitiba. 

Eleodoro d'Ebano trac;ou urn mapa das 
minas do litoral, em que assinala, ao poente 
da. Serra do Mar, o arraial de Curitiba, repre
sentado por urn grupo de casas. 

Em 1668, Gabriel de Lara, como Procura
dor do nonatario da Capitania, subiu a.o pla
nalto, tomou posse da povoac;ao que estava 
surgindo nos Campos de Curitiba, "em terras 
e limites da demarcac;ao do Sr. Marques de 
Cascaes", nela encontrando dezessete morado
res. Ali concedeu ao Capitao Mateus Martins 
Leme a sesmaria do Barigui, investiu-o de a.u
toridade para dar sesmarias em nome d'El
Rei e fez levantar o Pelourinho na prac;a da 
igreja, em sinal de posse e poder publico. o 
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patriarcado do capitao Povoador e Dizi:neiro 
Mateus Leme foi absoluto e respeitado duran
te t6da a sua vida. 

A grei curitibana morava em sitios dis
persos, as vezes distantes da sede da povoa.
gao. Varios moradores possuiam casas na pra
ga da capela, para. as quais vinham de vez em 
quando e · principalmente por ocasiao de pra
ticas e festas religiosas. 

Em face da constante entra.da de aventu
reiros e de pessoas egressas de outros centros, 
o povo fez a Mateus Leme uma petigao no sen
tido de ser organizada a vila, e ele assim des
pa.chou: "Junte-se o povo. Deferirei o que pe
dem. Pinhais, 24 de margo de 1693. (a) Leme". 
A 29 de margo de 1693 reuniram-se os povoa
dores na igrej a da freguesia e aclamaram 
"seis homens de sa consciencia" para que eles 
nomeassem as autoridades da Administragao 
e Justiga, o que foi fei to no mesmo dia. Com 
a eleigao, juramenta e posse das primeiras 
autoridades, ficou constituido e organizado o 
Governo da Vila de Nossa senhora da Luz e 
Born Jesus dos Pinhais. 

Ainda a respeito da fundagao de Curitiba 
ha varias lenda.s, narradas por diversos histo
riadores. Uma delas conta que estes bandei
rantes, em epoca incerta, teriam convidado o 
cacique dos campos de Tindiquera, as mar
gens do rio Iguagu, para que lhes indica.sse o 
melhor local para a instalagao definitiva da 
povoagao. 0 referido cacique, a frente do gru
po, trazendo uma grande vara, a.p6s longo per
curso pelos campos, fincou-a no chao e disse: 
"Aqui". Nesse mesmo lugar erigiram uma ca
pelinha de pau-a-pique, em louvor a N.s.a da 
Luz, local onde hoje se ergue a catedral Me
tropolitana de Curitiba. 

Segundo documentos existentes na Matriz 
de Curitiba, a par6quia ja existia por volta 
de 1715, nao sendo desmembrada de outra fre
guesia. 

A mineragao, a criagao e o comercio de 
gado, e, finalmente, a roga formara.m, suces
sivamente, os tres ciclos de povoamento do 
territ6rio curitibano. 

Em 1735 o comercio de tropas entre Curi
tiba, Itu e Sorocaba estava esta.belecido com 
certa in tensidade. 

Pela Lei Imperial n .0 704, de 29 de ag6sto 
de 1853, a Quinta Comarca de Sao Pa.ulo ele
vou-se a categoria de Provincia e a a:1tiga 
vila de Nossa Senhora dos Pinhais de Curiti
ba. passou a capital da nova unidade - Pro
vincia do Parana - segundo o pronuncia-
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Vista parcial da cidade 

mento de nova Provincia, em lei especial. 
A sua ins tala gao foi a 19 de dezembro . 

A Lei n.o 1, de 26 de julho de 1854, deter
minou que Curitiba fosse a capital da Provin
cia do Parana, ficando assim ratificada a Lei 
I::nperial. 

A cidade de Curitiba. recebeu a 21 de maio 
de 1880 a visita de D. Pedro II e de D . Tere
s:~, Cristina, que inauguraram o Hospital 
de Caridade de Curitiba. 

0 Clube Republicano de Curitiba foi fun
da.do em 1885. A 25 de margo de 1888 foi cria
da a Confederagao Abolicionista Paranaense. 

Nos pr:mitivos tempos da vida publica de 
Curitiba os chefes do Governo Municipal eram 
.P"esidentes da Cama.ra de Vereadores. No Se
gundo Imperio, foi criado o cargo de Superin
t~ndente Municipal, ocupado pelo chefe do 
Exe .~utivo, ficando o Legislativo independente. 
1:6 depois da Proclamagao da Republica foi 
criado o cargo de Prefeito Municipal . 

Formacao administrativa - 0 distrito de 
curitiba foi cria.do em 1654 e o Municipio a 
~ de margo de 1693, tendo sido elevado, no 
:oesmo ato, a categoria de vila., recebendo os 
fnros de cidade pela Lei :provincial de Sao 
Paulo, n .0 6, de 5 de fevereiro de 1842 . 

Em virtude da Lei n .0 1, da Provincia do 
Parana, de 26 de julho de 1854, Curitiba foi 
Elevada. a categoria de Capital da provincia . 

Por forga do Decreta Estadual n.0 24, de 
18 de janeiro de 1894, perdeu a categoria de 
Capital, pelo curto prazo de quatro meses, 
readiquirindo-a, em virtude do Decreto Esta.
dual n .o 25, de 29 de abril do mesmo ano CRe
Tolugao Federalista) . 
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Em 1911 o Municipio de Curitiba era for
mado apenas do distrito-sede ; em 1920 estava 
subdividido em 6 distritos: Curitiba., Campo 
Magro, Nova Pol6nia, Portao, Sao Casimiro do 
Tabuao e Santa Felicidade. De 1933 a 1937, no 
quadro da divisao administrativa estadual nao 
consta o distrito de Campo Magro . 

De ac6rdo com o quadro anexo ao Deere
to-lei estadual n.0 6 667, de 31 de marc;o de 
1938, o Municipio constituia.-se de 3 distritos: 
o da sede (Curitiba e Sao Casimiro do Ta
buao), Nova Pol6nia e Santa Felicidade. 

Pelo disposto no Decreto-lei estadual n .0 

7 573, de 20 de outubro de 1938, que estabele
ceu a divisao territorial do Esta.do, a vigorar 
no qi.iinqi.i€mio 1939/ 43, o Municipio perdeu 
parte de seus distritos, adquirindo, por outro 
lado, distritos de outros municipios que foram 
extintos. Em conseqi.iencia aparece com:;Josto 
de 6 distritos: o da sede, Campo Comprido, 
Colombo, Santa Felicidade, Ta.mandare e 
Umbara . 

Conforme a divisao territorial de 1944/48, 
integravam o Municipio somente 4 distritos: 
Curitiba (com os subdistritos de Curitiba, For
tao e Tabuao) , Santa Felicidade, Campo Com
prido e Umbara. Em 1.0 de j ulho de 1955, · 
Curitiba aparece com 5 distritos: o da sede, 
Campo Comprido, Santa Felicidade, Tatuquara 
e Umbara. 

Segundo o quadro administrativo do Pais, 
vigente a 1.0 de janeiro de 1962, o Municipio 
e constituido dos distritos de Curitiba, Campo 
Comprido, Santa Felicidade, Tatuquara e 
Umbara. 

Formar:;iio judiciaria - Desde 1725, Curi
tiba ja pertencia a Comarca de Paranagmi; 
em 1812, pelo Alvara de 19 de fevereiro , pas
sou a ser sede e a denominar-se Comarca de 
Paranagua e Curitiba. Ate a criagao da Pro
vincia do Parana, ela era denominada de 5.a 
Comarca da Capitania de Sao Paulo . 

A Lei provincial n.o 2, de 26 de julho de 
1854, criou a Comarca de curitiba . Em atos 
posteriores a. comarca foi sendo desmembra
da e outras foram surgindo, de ac6rdo com o 
progresso da Provincia e mais tarde do Estado. 

Segundo o quadro vigente em 1.0 de ja
neiro de 1962, a Comarca de Curitiba. abrange 
dez distritos judiciarios: sede, Portao, Tabuao, 
Barreirinha, Boqueirao, Cajuru, Campo Com
prido, Santa Felicidade, Umbara e Tatuquara .. 

Os distritos judiciarios nao correspondem 
aos administrativos. 
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DESENVOLVIMENTO 
DEMOGRAFICO 

0 MuNICiPIO de Curitiba tern apresentado 
urn surto demografico de franca a.<>

cendencia. 
A imigragao europeia contribuiu grande

mente para o progresso populacional, durante 
to do o periodo imigra t6rio brasileiro. De 
1833 a 1869, vieram 50 familias alemaes. A 
abertura da estrada da Graciosa, em 1873, fa
cilitou o estabelecimento de colonos e estran
geiros, marcando urn expontaneo a.umento 
ir:1igrat6rio. Em 1876 ja existiam vinte col6-
nias agricolas no Municipio, compostas par 
alemaes, poloneses, austriacos, franceses e 
outros. 

Em pequeno recenseamento feito em 1853, 
ano da. criagao da Provincia do Parana, foram 
contados 5 819 habitantes; em 1857 ja se esti
mavam em 10 000. 0 censo de 1872, apurou 
12 651 habitantes, o de 1890, 24 553 e o de ... 
1900, 49 755 habitantes. Nos primeiros 47 anos, 
a populagao curitibana cresceu mais de 8 
vezes. 

No atual seculo este crescimento tern con
tinuado, mais uniforme, demonstrando ten
dencia sempre elevada. 

Os estrangeiros foram substituidos par 
migragoes de nacionais a procura de trabalho 
e bem-estar social, principalmente naturais de 
San-:;a Catarina, Sao Paulo e Rio Grande do 
Sul e, mais distanciados, os de Minas Gerais. 

0 recenseamento de 1920 apurou uma po
pula<;ao de 78 986 habitantes, o de 1940, 140 656 
e o de 1950, 180 575. 

A populagao do Municipio de Curitiba era 
estimada em 257 712 habitantes, para. 1.0 de 
julho de 1960, pelo Laborat6rio de Estatis
tica do CNE, o que representava urn a.crescimo 
de 43% sabre a populagao em igual data do 
ana de 1950. Era o 7.0 em crescimento demo
g:rafico e o 8.0 em popula<;ao entre todos os 
Municipios de capitais do Pais . 

Observag6es locais, dos 6rgaos do Poder 
Publico regional, estimavam a populagao 
curitibana em 270 000 habitantes. Os dados 
prelimina.res do recenseamento de 1960 reve
laram para Curitiba a existencia de 361 309 
habitantes, o que representa urn acrescimo de 
100,01%. 

A densidade demografica e estimada, em 
838 habitantes par quilometro quadrado. 

CURITIBA - 7 



Cerca de 9% da populagao estadual se 
encontra em Curitiba. 

Crescimento do populo~Oo 1e Curitibo - 1853 a 1960 

360 { 1000 hobitontes} 

340 

320 

\853 \857 '872 1890 1900 1920 1940 t950 1960 
,, • .p.. 

A populac;ao da cidade de curitiba, entre 
os dois ultimos censos, cresceu de 149% e 
das vilas de Campo Comprido, de 155%, Santa 
Felicidade, 99% e Umbara, 111%. Foram con
tados (em 1960) 76 023 domicilios: 72 733 no 
distrito-sede; 1 294 no de campo Comprido; 
1 343 no de Santa Felicidade; 256 no de Tatu
quara; e 397 no de Umbara. 

CENTRO INDUSTRIAL 

C URITIBA, quanto ao valor da produgao in
dustrial, figura em posic;ao de destaque 

entre os maiores centros do Pais. Em 1958, o 
valor da sua produgao atingiu 5 634 milh6es 
de cruzeiros: 5 277, provenientes de industrias 
de mais de 5 pessoas, e 357 de industrias de 
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Edificio da Assembil\ia Legislativa do Estado 

m enos de 5. Embora corresponda ao valor da 
produgao do Municipio de Curitiba., ela e su
perior a produgao do Estado do Espirito San
to (1 659), a das Unidades da Federagao, con
sideradas isoladamente, da Regiao Norte, Nor
deste (com excegao de Pernambuco) e Cen
tro-Oeste. 

Referentemente a.os Municipios das Capi
tais, Curitiba s6 e superada pelo valor da pro
dugao de Sao Paulo, Rio de Janeiro, Porto 
Alegre, Recife, Belo Horizonte e Salvador . 

Avalia-se em mais de 31% sobr£= o total 
das pessoas ativas, de 10 anos e mais, em 
Curitiba, o contingente das que tern ocupagao 
principal nas industrias de transformagao. 
Esta. alta percentagem ja demonstra, flor si 
s6, o grau de industrializac;ao do Municipio , 
que contribuiu com 25% para o valor da pro
ducao industrial do Parana . 

· Curitiba coloca-se em 16.0 Iugar na rela
gao dos centros mais industrializados do Pais, 
abaixo de Sao Paulo, Rio de Janeiro, Santo 
Andre, Sao Bernardo do Campo, Porto Alegre, 
Cubatao, Volta Redonda, Sao Caetano do Sul, 
Recife, Sorocaba, Campinas, Bela Horizonte, 
Jundiai, Duque de Caxias e Salvador. 

0 principal ramo de ativida.de e 0 das in
d its trias de transformagao. 

A principal classe de industria e a de pro
dutos alimentares que contribuiu com 28% 
para o valor total da produgao; segue-se a 
quimica e farmaceutica, com 16%; a de ma
terial de transporte (construgao e montagem), 
11 % ; a de madeira, 10%; a de bebidas, 8%; 
a de couros e peles, 7%; a do mobiliario e a 
editorial e grafica com 6% cada uma. 

Segundo o numero media de operarios 
ocupados, a maior concentra.c;ao de mao-de
-obra esta na industria do mobiliario, seguida 
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de perto pela de produtos alimentares e de 
madeira; mais distanciadas a quimica e fa.r
maceutica, a de couros e peles e a editorial e 
grafica. 

Quanto ao numero de estabelecimentos, a 
maior quantidade esta na classe de madeira 
09%), seguida da do mobiliario (13%), pro
dutos alimentares 00%) e transformac;ao de 
minerals nao metalicos (10%), e metalurgica 
e editorial e grafica ( 9%) . 

Curitiba, em 1958, era o 4.0 centro nacional 
na industria de madeira (2.o do Estado); 6.0 

nas de mobiliario e editorial e grafica; 7.0 nas 
de couros e peles e bebidas; 12.o na de meca
nica; 13.0 na quimica e farmaceutica; 15.0 na 
de material eletrico e de comunicac;6es; 16.0 

na de produtos alimentares; 24.0 na de mate
rial de transporte; 35.o na de metalurgia (2.0 

do Estado); 38.0 na de transformac;ao de mi
nerais nao metalicos (3.o do Estado); e 49 .0 

na de papel e papelao (2.o do Estado) . 
Do gado abatido - 65 211 bovinos, 19 979 

suinos, 439 ovinos e 951 caprinos - resulta
ram 70 173 toneladas de produtos de matadou
ro, em 1960, no valor de 5 415 milh6es de cru
zeiros. 

A produc;ao de oleo de amendoim e de so
ja, em 1958, foi de 1165 e 185 toneladas, e no 
valor de 41 570 e 6 486 milhares de cruzeiros, 
respectivamente. 

Entre os produtos de origem mineral, em 
1959, illerece destaque a agua mineral, 548 mil 
litros engarrafados, no valor de 2 192 milha
res de cruzeiros. E o 2.0 produtor do Estado . 

No setor do ensino industrial o SENAI 
man tern escolas profissionais. 

0 pa.rque industrial de Curitiba e com
posto por 1 375 estabelecimentos fabris. Sob o 
aspecto do volume e valor da produ~ao os 
principais estabelecimentos industriais sao: 

Companhia Fiat Lux de F6sforos de Se
guranc;a (f6sforos); 

Alba S .A. - Adesivos e Laticinios Brasil 
America (produtos quimicos); 

Leao Junior & Cia. s . A . (erva.-mate be
neficiada) ; 

Moinho Paranaense Ltda. (moagem de 
trigo) ; 

Emilio Rim ani & Cia. ( ac;ucar refinado) ; 
Frigorifico Baggie S .A. (abate de gado 

bovino); 
Impressora Paranaense S. A. (impressos 

em geral); 
Muller & rrmaos Ltda. (fundic;ao em 

geral); 
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Pahic lo Jgua~u, sede e residencia do Governo Paranaense 

F . Essenff'lder e Cia. (pianos) ; 
Joao Evaristo Travisan e Cia. Ltda. Oou

c;as); 
M6veis Cimo S.A. (m6veis de madeira); 
Walter e Cia. Ltda. (artefatos de couro) ; 

etc. 

Energia eletrica 

Em 1957, Curitiba foi a 3.a Capital em 
consumo "per capita" de energia. eletrica 
(500 kwh "per capita") . Convem salientar, 
ainda, que o sistema de Curitiba apresentou a 
mais elevada taxa de crescimento de consumo 
de energia eletrica (15% a.a.) dentre t6das 
as demais capitais brasileiras . Estima-se em 
650 kwh por ha.bitante;ano o consumo para 
abastecer satisfatOriamente o sistema curiti
bano . 

0 consumo de energia eletrica tern cres
cido ano a ano, tanto para. Uuminagao e for- · 
~;a publicas como para uso particular. Toman
do-se por base 0 ano de 1956, estes acrescimos 
em 1959 foram da ordem de 32% para ilumina
<;ao e forga publicas, 30% iluminagao parti
cular e 18% for(fa particular; em 1960, sao de 
33 %, 42% e 43%, respectivamente; e em 1961, 
de 33,5%, 67% e 76%. 

0 consumo particular de energia eletrica 
como for<;a motriz pode constituir significa
tivo indice da produ<;ao industrial na medida 
em que as condig6es de fornecimento e con
sumo se apresentarem normals . 1!:ste fato se 
observa em Curitiba: em 1956 e 1957 era de 
24 milh6es de kwh, em 1958 de 27, em 1959 
de 28, em 1960 de 34, e em 1961 de 42%. 

A potencia instalada, em 1961, era de 
48 500 kw: Guaricana - 22 500 (hidraulica); 
Ch&mine - 16 000 (hidniulica); e Capanema 
- 10 000 (Diesel). A produgiio, de 236 milh6es 
de kwh, na frequencia de 60 c;seg. 
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Os fatos mais recentes que exprimem, 
marcantemente, a marcha pa.ra a industriali
zagao de Curitiba sao a fundagao e instala<;ao 
da Companhia Pa.ranaense de Energia Eletrica 
(COPEL) e Usina Termoeletrica de Figueira 
(UTELFA), ambas sociedades estaduais de 
economia mista, destinada.s a explorar a in
dustria de energia eletrica no Estado do Pa
rami. E, ultimamente, o convenio assinado 
entre o governo estadual e o federal, para a 
construgao da barragem hidroeletrica. de ca
pivari, no valor de 8 bilh6es. Esta obra trara 
urn ref6rgo de 270 mil kw a area manufatu
reira e devera estar pron ta em 3 anos . 

CENTRO DE ATRA(:AO CULTURAL 

Centro Universitario 

C URITIBA e urn dos grandes centros univer
sitarios do Brasil, sendo notavel a afluen

cia de estudantes do interior do Parana e de 
outros Esta.dos e, ate, de paises sui-america
nos . Por isso ja foi cognominada a "Coimbra 
Brasileira". 

E sede de duas Universidades: A Uni
versidade do Parana, uma das mais antigas do 
Brasil, e a universidade cat6lica, fundada em 
1959. Curitiba a.briga cerca de 10 mil estu
dantes de nivel superior. 

A Universidade do Parana data de 1912. 
A Lei estadual n.0 1 284 de 27 de margo de 
1913 oficializou-a. Foi desmembrada em 1915, 
sendo resta.urada pelo Decreta-lei federal nu
mero 9 323, de 6 de junho de 1946, que !he 
concedeu as regalias de Universidade Livre . 
Finalmente, a Lei n .0 1 254, de 4 de dezembro 
de 1950, federalizou-a. 

E composta de 8 estabelecimentos (En
genharia, Quimica, Ciencias Econ6mica.s, Di
reito, Farmacia, Filosofia, Ciencias e Letras, 
Medicina e Odontologia) com 24 cursos ; 371 
profess6res; 3 542 alunos matriculados no ini
cio do ana letivo de 1962. Em 1961, 487 alunos 
concluiram seus cursos. 

S6 nessa Universidade estao matriculados 
49% dos alunos de nivel superior em todo o 
Estado; e nela terminaram seus cursos, em 
1960, 50% de todos os universitarios do Pa
rana. 

A Universidade Cat61ica. e composta pelas 
Faculdades de Direito, Filosofia, Ciencias e Le
tras, Ciencias Economicas, Ciencias Medicas, 
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C'asa do Expedicion:irio, fundada pela Legiiio 
Paranaense do Expedicionario 

Escola de Enfermagem Madre Maria Leonie 
e a de Servic;o Social; 19 cursos; 1 325 alunos, 
em 1962 ; 214 professores; e 175 estudan tes 
terminaram seus cursos em 19610 

Ainda existem os seguintes estabeleci
mentos particulaores que ministram ensino de 
grau superior com seus cursos reconhecidos: 
Escola de Musica e Belas-Artes do Parana; 
Escola Superior de Agricultura e Veterinariao 
do Parana; Escola Superior de Educac;ao Fisi
ca e Desportos do Parana; Faculdade de Cien
cias Economicas do Parana; Faculdade de Di
reito de Curitiba; e Conservat6rio Estadual de 
Canto Orfeonicoo Totalizam 9 cursos, 164 pro
fessores, 1480 alunos (em 1962), e 175 estu
dantes terminaram seus cursos em 19610 

lnstru<;iio 

Com base nos dados do Recenseamento de 
1950 .. a percentagem de pessoas alfabetizadaos 
atingia 87% (calculada sobre 0 total de pes
soas de 10 anos e mais) . Esta quota, ja na
quela epoca (1950), situava Curitiba acima 
de tOdas as cidades brasileiras quanto a alfa
betizac;ao o As que lhe ficavam mais pr6ximas 
eram Rio de Janeiro e Porto Alegre, com 85 % 
e Sao Paulo, com 84%. 

No setor cultural Curitiba conta com 
grandes e tradicionais estabelecimentos de 
en sino, quer primario quer secundario 0 

Os cinco maiores colegios sao: Colegio Es
tadual do Parana, 4 520 alunos (considerado o 
maior da America do Sul) , Colegio Iguac;u, 
1 779 . alunos, Colegio Senhor Born Jesus, 1 309 
alunos, Instituto de Educac;ao do Parana, 507 
alunos, e Colegio Paranaense (internato) 0 
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Quanto ao ensino industrial destacam-se 
a Escola Tecnica. de Curitiba e a Escola do 
SEN AI. 

Os principais estabelecimentos de ensino 
comercial sao: Escola Tecnica de Curitiba, Es
cola Tecnica de Comercio da Faculdade de 
Direito da Universidade do Parana, Escola 
Tecnica de Comercio "Placido e Silva", Escola 
Tecnica de Comercio Sao Jose, Escola Tecnica 
de Comercio do Instituto Kolber, Escola Tec
nica de comercio Novo Ateneu, Escola Tec
nica de Comercio Parthenon e escolas do 
SENAC. . 

o ensino militar e representado pelos se
guintes cursos: Ourso de Preparagao de Ofi
ciais de Reserva CCPOR), Escola de Especia
listas de Aeronautica e o Colegio Militar de 
Curitiba. 

Ha 19 cooperativas escolares e 1 federagao. 

Ensino primario 

0 ensino primario geral e mantido pelo 
Governo estadual e por particulares. 

Em 1960, existiam 230 unidades escolares 
069 estaduais e 61 particulares), lecionando 
os tres cursos: pre-primario infantil, funda
mental comum e supletivo; 2 921 profess6res 
(2 646 estaduais e 275 particulares) ; e 47 853 
alunos matriculados (40 970 estaduais e 6 883 
particulares) . 

0 ensino fundamental comum contava, 
em 1960, 134 unidades escolares onde se ma
tricularam 37 648 alunos. :Este efetivo repre
senta 10% da populagao total estimada na
quele ano. 

A Prefeitura construiu recentemente o 
grupo escolar Vila do Turuma e as casas es
colares nos arrabaldes de Barigui de Cima, 
Vila. Fany, Vista Alegre e Vila Sao Pedro. 

Encontram-se em construgao mais tres 
grupos escolares, nos bairros de Vila. Oficinas, 
Vila Leao e Estribo Ahu. 

0 plano de trabalho de 1962 preve o ini
cio da construgao de grupos escolares no Bo
queirao, Vila Guaira, Hugo Lauge, Vila Sao 
Jorge, Vila Sao Lourengo, Abranches, Xaxim e 
Pinheirinho. 

0 Estado construiu mais 3 grupos (Vila 
Lind6ia, Av. Candido Hartmann e Barreiri
nha) e estao em construgao mais 3 outros 
CMerces, Jardim Centenario e Jardim das 
Americas). 
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Em primeiro plano: Biblioteca Publica do Parana; ao 
fundo: Edificio ASA - 22 andares e, lateralmente, 

Edificio Tijucas, com 20 andares 

Ensino medio 

Ha 25 estabelecimentos de ensino medio , 
sen do 1 federal, 5 estaduais e 19 particulares; 
961 profess6res, sendo 67 federais, 381 esta
duais e 513 particulares. 

0 ensino medio em 1961 era ministrado 
por 83 cursos e a matricula inicial foi de 
22 268 alunos. 

0 movimento escolar e o seguinte: 

Alunos 
Unidades NUmero matriculados Conr.lusOes 

CURSOS escolares de no inicio de cursos 
professOres do ana em 1960 

letivo de 
(1 ) (2) 1961 

----~~- ~~--- --- - - - - -

Ginasial. . . . 32 87~ 15 151 1 927 
Colegial.. 12 314 2 613 72~ 
Ind11strial .. . . . 17 279 653 8~J 

Comercial . .. 10 163 2 184 483 
Norlll2.l.. 12 189 I 16i 256 

(1) Constderam-se umdades escolares cada. urn dos curses manttdos 
pelos ~tabelecimentos. - (2) Contam-se mais de uma vez as professOres 
que lecionam em mais de urn estabelecimento. 

I mprensa peri6dica 

0 primeiro peri6dico paranaense foi o 
"Dezenove de Dezembro", que surgiu em 
Curitiba a 1.0 de a.bril de 1854, fundado e re
digido por Candido Martins Lopes. 

No dia 20 de setembro de 1857 circulou a 
primeira edigao do "Jasmim", primeiro 6rgao 
litenirio da provincia. Em 1861, surgiu o 
"Mascarado", jornal politico. 

"A Republica" ~ jornal oficial do Clube 
Republicano de Curitiba ~ circulou a 15 de 
margo de 1886. 
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0 "Diario Popular", 6rgao republicano, 
apareceu a 3 de novembro de 1887, com a res
ponsabilidade do jornalista e historiador Jose 
Francisco da Rocha Pombo. 

Atualmente, os jornais diarios de Curitiba 
sao: "Diario da Tarde", "Ultima Hora", e a "A 
Tribuna do Parana" (vespertinos) , "Gazeta 
do Povo", "Diario do Parana", "0 Dia", "0 Es
tado do Parana", "Correia do Parana" e o 
"Diario Oficial" (matutinos) . Ha ainda os se
ma.narios: "Voz do Parana", "Tribuna do Po
vo" e "Lud", este ultimo editado em idioma 
polones. 

Alguns diarios mantem colunas ou pagi
nas literarias e artisticas : "0 Estado do Pa
rana" "Gazeta do Povo" e o "Diario do Pa
rana"'. :Este ultimo publica o "Jornal Femi
nino", como suplemento literario, aos do
mingos. 

As revistas editadas atualmente sao : "Pa.
rana Judiciario", "Alta Sociedade", "A Divul
gagao", "Panorama Literario", "Revista Pa
nora.ma", "Impastos ·e contribuintes", "Para
na Economico", "Planalto", "Esporte Parana
ense" e diversas outras . 

Ainda no setor publicitario e de divulga
gao arrolam-se as seguintes empresas edito
ras: Imprensa Oficial do Estado, Papelaria. 
Universal Ltda., Jornal Lud, Joao Max Carlos 
Rosener, Joao Haupt & Cia. Ltda., Orla.ndo 
Ceccon, Escola Tecnica de Curitiba, Grafica 
Mundial Ltda . , Grafica Editora A Impren
sa S/ A, Papelaria Requiao Ltda. e Grafica Ti
poarte Ltda. Ha 25 tipografias . 

Ha em Curitiba 38 livrarias. As cinco prin
cipais sao: Livraria Univer5itaria, Livraria 
Brasil, Livraria Ghignoni, Livraria Freitas 
Bastos e Livraria do Povo . 

Bibliotecas e Muse us 

Encontram-se em funcionamento em 
Curitiba 49 bibliotecas . As maio res sao: Bi
blioteca Publica do Parana, com urn a.cervo 
de 75 000 volumes; Biblioteca do Museu Para
naense, com 14 000 volumes; Biblioteca da Fa
culdade de Direito da Universidade do Pa.ra
na, com 10 000 volumes; Biblioteca da Facul
dade Cat6lica de Filosofia, com 10 000 volu
mes e Biblioteca da Fa.culdade de Medicina 
da Universidade do Parana, com 14 000 vo
lumes. 
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Edificio do Col<\gio Estadual do Parana 

Existem dais grandes museus: o Museu 
Para::1aense, fundado em 1876, e o Museu Co
ronel David C:uneiro, organizado e mantido 
pelo proprietario Dr. David Antonio da Silva 
Carneiro. 

Radiodifusiio 

Encontram-se em funcionamento as se
guintes estac;oes de radiodifusao: Radio Clube 
Paranaense - PRB-2; Radio sociedade Guai
raca - XYM-5; Radio Curitibana - ZYS-47; 
Radio Colombo - ZYS-42 e ZYS-53; Radio 
Marumby- ZYH-8 e ZYS-32; Radio Tingui
ZYS-46 ; Radio Cultura - ZYS-25; Radio Di
fusora Ouro Verde- ZYS-50; Radio Emissora 
Paranaense - ZYS-30, ZYZ-9 e ZYS-43; Radio 
Santa Felicidade - ZYS-60; e ainda as do 
Colegio Estadual do Parana, a Cruzeiro do Sui 
e a do Governo do Estado . 

Alem das mencionadas estac;oes registra.
-se a Radio Televisao Parana, canal 6, e a 
Sociedade Radio Emissora Paranaense, ca
nal 12. 

lnstitui<:;oes culturais e cientificas 

Com sede em curitiba, de apreciavel im
portancia para o progresso e aperfeic;oamento 
da ciencia e da cultura do povo paranaense, 
encontram-se as seguintes instituic;oes: Ins
titute de Biologia e Pesquisas Tecnol6gicas, 
Sociedade Paranaense de Ma.tematica, Insti
tituto Hist6rico e Arqueol6gico do Parana, Cir
culo de Estudos Bandeirantes, Instituto His
t6rico e Geografico Parana.ense, Sociedade Pa
ranaense de Astronomos Amadores, Instituto 
Cultural Interamericano, Alianc;a de Cultura 
Francesa, Alianc;a. de Cultura Inglesa e Cen
tro Cultural Dante Alighieri. 
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A PRA(_;A DE CURITIBA 

0 COMERCIO de Curitiba e urn dos mais de
senvolvidos da regiao sul do Brasil . Ha 

cerca de 5 900 estabelecimentos atacadistas e 
varej istas . 

Em 1960 o giro comercial (total de t6das 
as vendas mercantis realiza.das no Municipio) 
atingiu 32 bilh5es de cruzeiros. Em todo o Es
tado o giro comercial alcangou 160 bilh5es de 
cruzeiros; Curitiba figura, pois, com cerca de 
29 % s6bre o Parana. Em 1961 o giro comercial 
subiu a 49 bilh5es de cruzeiros . 

0 progresso industrial e comercial de 
Curitiba vern tornando o Municipio da Capi
t al uma praga de grande concentra.gao banca
ria dentro do Estado . 

Vejam-se, nesse particular, os dados a se
guir, que confrontam o movimento bancario 
da Capital com o Estado em 1960: 

Emprestlmos Dep6sltos 
(Cr$ 1000000) 

Esta do do Parana .... 
CURITIBA 

39 853 34 677 
8 236 9 024 

% 21 % 26% 

Curitiba situa-se entre as nove maiores 
pragas bancarias do Pais, vindo logo ap6s de 
Sao Paulo, Brasilia, Rio de Janeiro, Belo Hori
zonte, Porto Alegre , Santos, Recife e Salvador. 

Operam no Municipio 31 estabelecimen
tos, sendo 5 ma.trizes e 27 agencias e sucursais. 
Os 10 Bancos de maior importancia sao : do 
Brasil, do Estado do Parana, Comercial do 
Parana, de Curitiba, Hipotecario Lar Brasilei
ro, Bank of London and South America, Mer
cantil e Industrial do Parana, da Provincia 
do Rio Grande do Sul, Industria e Comercio 
de Santa Catarina e Na.cional de Minas Ge
rais. 

Ha 2 cooperativas de credito, 10 de con
sumo (1 federagao), 5 de produgao (1 federa
gao), 1 central de produgao, etc. 

A Camara de Compensagao de Cheques 
de Curitiba vern registrando movimento sem
pre crescente : 

1956 
1957 
1958 
1959 
1960 

N.• de 
cheques 

(unida des ) 
. . • . . . . . . . • . . . . . . . . . . 356 636 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 403 504 
. . . . . • . . . . • . . . . . . . . . . 511 340 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 621 321 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 750 919 

Valor dos 
cheques 

(Cr$ 1 000 000) 
19 349 
22 451 
29 821 
46 698 
71774 

Essa Camara e a a.a em movimento den
tre as 67 existentes no Pais, vindo logo ap6s 
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Universidade do Parana 

a.s de Sao Paulo, Rio de Janeiro , Santos, 
Porto Alegre, Belo Horizonte, Recife e Sal
vador. 

ill ovimento de ex portcu;iio 

e im porta<;iio 

0 Municipio de Curitiba exporta princi
pa.lmente erva-mate, cereais, madeiras bene
fici«das e produtos manufaturados. 

As principais vias de exportagao, para 
seus artigos, sao a rodoviaria, ferroviaria e 
ma.ritima, atraves do Porto de Paranagua. 

Pelo aeroporto de curitiba foram expor
t adas, em 1960, 1 tonelada de mercadorias no 
valor de 25 mil cruzeiros, e importadas do 
Exterior 75 toneladas, no valor de 61 milh6es 
C.e cruzeiros. 

Curitiba importa, do interior do Estado, 
produtos dos mais variados para. encaminhar 
a exportagao para outras Unidades da Federa
<;.ao e para o exterior do Pais. 

Em 1959, o montante da exportagao do 
Municipio alcangou 3 144 milh6es de cruzei
ros, contra 2 309 em 1958 e 1 737 em 1957. 

A praga de Curitiba importa, principal
mente, maquinas agricolas e de costura, te
cidos, roupas feitas, a.utom6veis, caminhoes, 
produtos farmaceuticos e alimentares, etc. 

DESENVOLVIMENTO URBANO 

A PREocuPA<;Ao constante dos ultimos ad
ministradores municipais tern sido o re

vestimento asfaltico das principais vias pu
blica.s de Curitiba . Novas ruas e avenidas tern 
.s ido abertas dentro do "Plano Agache", bern 
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assim o alargamento das antigas, tais como 
as ruas 15 de Novembro, Ma.rechal Deodoro e 
outras. 46 logradouros foram total ou parcial
mente asfaltados, cobrindo 291 340 m", na atual 
administra.gao. 

As principais avenidas sao: Av . Candido 
de Abreu, Av. Presidente GetUlio Vargas, Av. 
Guaira, Av. Manoel Ribas, Av. Salgado Filho, 
Av. Dr. Erastho Gaerthner, Av. 7 de Setem
bro, Av. Iguagu, Av. Visconde de Guarapuava 
e Av. Silva Jardim. 

A nova Estagao Rodoviaria pode ser ar
rolada entre as mais importantes obras cons
truidas recentemente pela Municipalida.de . 

A urbanizagao estende-se com intensida
de para todos os pontos e bairros da cidade. 
Nao sendo uma cidade planifica.da ou de cons
trugao planejada., ela se espraiou transfor
mando as antigas col6nia.s agricolas em bair
ros residenciais . 

A canalizagao dos rios Ivo e Belem, que 
passam pelo centro, resolvera o problema do 
escoamento das aguas pluviais na epoca das 
chuvas. Visando a solugao definitiva deste pro
blema, foi enviada a Mensagem n.0 280, de 
19-6-61, a Camara Municipal, a. qual disp6e 
s6bre o "Contr6le de Inundag6es e da Poluigao 
das Aguas superificais e subterraneas do Mu
nicipio". 

0 servigo de coleta de lixo esta a cargo do 
Departamento de Limpeza. Publica da Prefei
tura Municipal. A Capital do Parana pode ser 
considerada uma cidade limp a. 

Visando a. disciplinar o crescimento de 
Curitiba segundo pianos tecnicos, foi criada lei 
dispondo s6bre o Plano-Pi16to de Zoneamen
to, atraves do qual, em linhas gerais, ficam 
criada.s quatro zonas: residencial, comercial , 
industrial e rural. 

No que se refere aos neg6cios imobiliarios, 
observa-se que o seu ritmo nao sofreu solw;ao 
de continuidade. Bairros luxuosos, como os 
denominados "Jardim das Americas", "Cente
nario", "Los Angeles" e muitos outros, surgem 
em decorrencia de loteamentos organizados 
par empresas imobiliarias particulares. Atual
mente contam-se 102 nucleos populacionais. 

Entre os grandes edificios publicos desta
cam-se o Palacio Iguagu (sede do Governo do 
Estado) situa.do no Centro Civico; a Bibliote
ca Publica; o Teatro Guaira (em construgao) ; 
o Colegio Estadual do Parana (no Passeio Pu
blico); a Universidade do Parana; os ·edifi
cios da Reitoria da mesma Universidade e das 
Faculdades de Filosofia e Ciencias Econ6mi-
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cas, que constituem soberbo conjunto que or
gulha. a engenharia nacional. 

Em milhares de m 2
, a area de piso das 

construc;6es licenciadas tern sido a seguinte, a 
partir do ano de menor desenvolvimento: 

1957 
1958 
1959 
1960 
1961 

284 
306 
307 
386 
350 

0 alto indice observado no movimento das 
transcrig6es de transmiss6es de im6veis, revels. 
o crescente progresso de Curitiba. 

A tabela a seguir indica este movimento 
no periodo de 1957/61 : 

TRANSMISSOES DE IMOVEIS TRANSCRITAS 

ANOS Total Por compra e venda 

NUmero 
\Iaior 

NUmero 
"a lor 

(Cr$1 000000) ICr$1 000000) 
- - --------- - - - ---- -

1957. ... . . 5 595 617 3 56R :10.' 
1958 . ... 6 660 981 3 384 :lS' 
195!! .. .. 5 543 793 a n52 411 
19f0 .. 5 954 I 268 3 871 Gi:Z 
1961 6 118 I 563 4 3b3 864 

Iluminm;;iio eletrica 

Curitiba e uma das capitais brasileiras 
melhor servida.s de energia eletrica. Ha ener
gia em abundancia para a iluminagao publi
ca e domiciliaria. Esta sendo resolvido o pro
blema de iluminagao e pode ser considerada 
uma cidade bern iluminada, contando com 
75 029 ligac;6es domiciliarias. A Cia. Luz e Forc;a 
do Parana e a concessionaria. 

Em 1961, foram consumidos 203 milh6es de 
kWh, assim distribuidos: 129 para iluminac;ao 
particular, 31 para iluminac;ao e forc;a publica 
e 42 para forc;a particular. 

Rede de esgotos 

0 sistema adotado na rede de esgotos 
de Curitiba, e o separador absoluto . A rede 
estende-se por mais de 204 km, havendo cerca. 
de 400 logradouros servidos de esgotos de des
pejo e aguas superficiais, 26 670 predios esgo
tados, 39 tanques flexiveis e 2 800 po<;os de 
inspegao. 
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A bastecimento de agua 

A agua fornecida ao Municipio e captada 
em 2 mananciais e a extensao das linhas adu
toras cob rem 34 km. completam o sistema de 
captagao e adugao 5 estag6es elevat6rias cujas 
maquinas possuem 1 700 c.v. de potencia, e 3 
reservat6rios. A rede distribuidora. percorre 
378 km e serve a 220 logradouros publicos, es
tando ligadas a mesma 28 785 predios, 86 bi
cas, torneiras e chafarizes publicos, e 430 re
gistros para extingao de inc€mdio. 

Ao contrario do que ocorre em outras im
portantes cidades, em Curitiba o servigo de 
abastecimento de agua esta a cargo do Estado 
-Departamento Estadual de Aguas e Esgotos. 

Transporte urbano 

Curitiba e uma das ca.pitais brasileiras que 
nao con tam com o servigo de transporte cole
tivo em carris urbanos . 0 transporte e feito 
em 6nibus e autolotag6es. Em 1961 existiam 
44 empresas de 6nibus e lotag6es de trafego 
urbano e interurbano . 

0 movimento de passageiros transporta
dos por auto-6nibus, em trafego urbano e su
burbano, foi em 1961 da ordem de 66 milh6es. 

A Prefeitura Municipal registrou, em 1961, 
12 390 autom6veis, 4 197 caminh6es, 1 900 lam
bretas e motociclos, e 1 238 veiculos outros. 

Telefones 

Em 1957 havia, na sede municipal, 9 826 
telefones, distribuidos em 5 209 linhas . 

Ate dezembro de 1961, o numero de apa
relhos telef6nicos instalados era de 15 090 , 
havendo, em media, 4 telefones para cada 100 
pessoas. 

TRANSPORTES 

Trajego aereo 

0 AEROPORTo Afonso Pena, urn dos mais im
portantes do Sui do Pais, dista, 15 km da 

cidade de Curitiba, Iocalizado no Municipio de 
Sao Jose dos Pinhais. 

Em movimento de passageiros e de carga 
e o 9.o e 11.0 do Pais, respectivamente. 
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0 tr:ifego aereo-comercial, em 1961, t eve 
o seguinte movimento: 

Avi6es 
Pousos 
Deco!agens 

Passage! ros transpor tados 
Embarcados 
Desembarcados 
Em t rfms!to . . . . . . .. . . .. . . . . . . 

Carga (t) 

Carregada 
Descarregada 

Correio (kg) 
Ca rregado 
Descarregado 

10 366 
10 380 

112 020 
106 851 

52 364 

1 492 
2 143 

27 329 
54 174 

0 aeroporto e servido pelas seguintes 
companhias: Cruzeiro do Sui (diario); Real 
- VARIG (diario); SADIA (2as., 4as., 6as. e 
dom:ngos) ; SAVAG (2as., 4as ., e 6as.) TAC 
(2as . a 6as.); VASP (diario ) e LAPSA (5a.s. e 
domingos). 

A Real- VARIG mantem linha interna
cional, saindo de Curitiba, com destino a As
sun<;ao, no Paraguai, em voo direto, e tambem 
v:a Uruguaiana CRS) e Montevideu. A LAPSA, 
de Curitiba a Assunr;ao, em voo dire to. 

Os avi6es que partem de Curitiba fazem 
em ::nedia : em voo direto: 1 h e 10 m ate Sao 
Pau]o; 2 h a.te o Rio; 2 h ate Porto Alegre; 
45 minutos ate Florian6polis; 2 h e 10 m ate 
Foz do Iguar;u; 1 h e 20 minutos ate Londri
na ; 20 minutos ate Paranagua; 30 minutos ate 
Joinvile; 70 minutos ate Ponta Grossa.; 55 mi
nutos a te Guarapuava ; 1 h e 5 minutos ate 
Ja.carezinho; e 2 h e 15 m ate Assunr;ao do 
Paraguai ; com escalas: 4 he 5 m, via Sao Paulo 
e Goiana., ate Brasilia ; 2 h e 5 m, via Sao 
Paulo, ate o Rio de Janeiro; 1 h e 25 m , via 
Itaja i, ate Florian6polis; 2 h e 15 m, via Flo
rian6polis, ate Porto Alegre; 1 h e 45 m , via 
Ponta Grossa., ate Londrina; 1 h e 50 m, via 
Paranagua, ate Santos ; 4 horas, via Londrina, 
ate Sao Paulo ; 5 h e 40 m, via Erechim, ate 
Porto Alegre; e 4 h e 15 m, via Foz do Iguac;m, 
ate Assunr;ao do Paraguai. 

0 aeroporto da Base Aerea de Curitiba, 
situado no bairro Barigui, tambem serve ao 
Municipio. 

Tni fego ferroviario 

0 transporte ferroviario surgiu em 1885, 
com a inaugurar;ao, a 5 de fevereiro , da liga
r;ao Curit iba-Paranagua. Dai surgiu a linha 
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mestra da Estrada de Ferro do Parana . A 2 
de marc;o de 1894 entrou em trafego o seu 
prolongamento ate Ponta Grossa. 

Atualmente, Curitiba e servida pela Rede 
de Viac;ao Parana-Santa Catarina, integran
te da Rede Ferroviaria Federal S.A. Com en
troncamento rodo-ferroviario com o porto de 
Paranagua, servindo a regiao dos campos Ge
rais e toda a zona setentrional do Parana, a 
RVPSC desempenha papel preponderante para 
a circulac;ao da economia do Estado. 

A ferrovia, alem da estac;ao de curitiba, 
mantem dentro do Municipio as seguintes pa
radas: Portao, Barigui, Colonia Argelina, Ahu 
e Barreirinha .. 

0 trecho de Par?-nagua possui ja 51 km de 
linha eletrificada, a partir de Curitiba, estan
do em construc;ao a Central Hidreletrica de 
Marumbi, e em estudos a barragem de acumu
lac;ao de Banhado e concluida a do Veu de 
Noiva . 

0 tempo media gasto de Curitiba ao Rio 
e de 3 dias, via Sao Paulo; de 2 dias ate Sao 
Pa.ulo; de 3 dias ate Porto Alegre; de 1 bora 
ate Piraquara; de 1 hora e 20 minutes ate 
Araucaria; 3 horas ate Paranagua; de 2 dias 
a.te Londrina; e de 3 horas, via campo Largo 
e Palmeira, ate Ponta Grossa. 

Trajego rodovitirio 

A ligac;ao de Curitiba com Sao Paulo e Rio 
Grande do Sul somente se deu regularmente a 
partir de 1730 atraves do ca.minho de Soroca
ba-Viamao. 

Em 1873 foi entregue ao transite a Estra
da da Graciosa que ia de Curitiba a. Antonina. 
Esta estrada foi de grande importancia eco
nomica e populacional pa.ra o Municipio: por 
ela chegaram os colonos europeus e se escoa
ram as suas mercadorias . 

Em abril de 1882 entra em trafego 56 km 
do "Ca.minho para Mato Grosso" de Curitiba 
rumo a Ponta Grossa . 

Curitiba e o marco zero (precisamente na 
Prac;a Tiradentes) do sistema rodoviario pa
ranaense. Dai saem as estradas para todo o 
interior do Estado . 

0 sistema estadual nao e desligado do fe
deral e em Curitiba, a BR-2, vinda do R:o e 
Sao Paulo, seguindo para La.jes e Porto Ale-
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gre , cruza com a BR-35, que vern de Parana
gua, atravessa todo o Estado, de leste para 
oeste , e termina. em Foz do Iguagu. De Curi
tiba, tambem, parte a BR-59, seguindo pelo li
toral, com destino a Florian6polis e Porto 
Alegre. 

Com grande interesse todo o Parana 
acompanhou as obra.s da nova rodovia que li
ga a Capital do Estado a Sao Paulo. :Esse 
trecho da BR-2 com pouco mais de 400 km 
em duas vias pa.vimentadas, permite a liga
<;ao, por autom6vel, entre as duas cidades, em 
menos de 6 horas. completado esse trecho esta 
concretizada nao s6 a antiga aspira.<;ao de 
ligagao, por estrada pavimentada, entre Rio e 
Porto Alegre , como muito ampliada a ligagao 
rodoviaria, em asfalto, entre Brasilia e Porto 
Alegre. 

., 
l RIO 0[ J4N(Iff0 
\ SANTOI.SP. 

' 

Por ser de maior penetragao e contar com 
entroncamento nos principais centros urbanos 
do Estado a. rede rodoviaria e mais importan
te para o Municipio do que a ferroviaria . 

0 tempo medio de percurso entre Curiti
ba e Brasilia, via Sao Paulo, Matao ou Ube
raba , e de 3 dias; a.te o Rio, de 20 horas; ate 
Sao Paulo, 6 horas; ate Florian6polis, via 
Joinvile, Itajai e Tijucas, 10 horas; ate Por
to Alegre, via Lajes, Vacaria e Caxias do Sui, 
24 horas; a Piraquara, 1 hora ; a Colombo, 30 
minutos; Almirante Tamandare, 1 hora; Cam
po La.rgo , via Barigui do Seminario, 1 hora; 
Ara ucaria, 1 hora; S . Jose dos Pinhais, 1 ho-
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ra; Paranagua, via Morretes, 3 horas; Londri
na, via Ponta Grossa, Castro, 10 horas ; Pon
ta Grossa, 3 horas; e Foz do Iguagu, via Pon
ta Grossa, Guarapuava., 2 dias. 

ASSISTENCIA MEDICO
-HOSPIT ALAR 

Assistencia hospitalar 

D ESTACAM-SE, pela sua importancia e orga
nizagao, o Hospital das Clinicas, da Uni

versida.de do Parana, recentemente inaugura
do (200 leitos, 51 medicos, 1 dentista, 2 farma
ceuticos, 12 enfermeiros e 27 auxiliares, 4 ope
radores de Raios-X, 2 tecnicos de laboratorio 
e 1 assistente social), urn dos maiores da Ame
rica do Sui, capacidade para 860 leitos; o Hos
pital Sao Lucas, moderno e amplo, dotado de 
todos os recursos dos grandes nosoc6mios ; e a 
Santa Casa de Misericordia, antigo e tradicio
nal estabelecimento, que durante longos anos 
foi o unico de Curitiba . 

Encontram-se em atividade, alem destes, 
os seguintes estabelecimentos: Hospital Vitor 
do Amaral, Hospital N .Sa .. das Gragas, Hospi
tal Psiquia trico N. Sa. da L uz, Hospital de 
Criangas, Hospital da Cruz Vermelha Brasilei
ra, Hospital Evangelico de Curitiba, Ca.sa de 
Saude Sao Vicente, Institute de Medicina e 
Cirurgia do Parana, Casa de Saude Sao Fran
cisco, Casa de Saude Dr. Moises Paciornick, 
Sanatorio Mectico-Cirurgico do Portao, Casa de 
Saude N. s.a da Gloria, etc. 

Curitiba apresenta bern organizado servi
go de assistencia. hospitalar e que se tern de
senvolvido nos ultimos anos. 

Existiam, em 1960 (1.0 de janeiro), 34 hos
pitais (3 estaduais, 1 federal e 20 particula
res); 15 de clinica geral e 9 especializados: 
3 em doengas mentais e nervosas, 2 em ma
ternidade, 1 em pediatria e 3 em tuberculose. 
Havia, ainda, 11 ambulatories, 16 farmacias, 
5 dispensaries, 3 Iactarios, 9 gabinetes denta
rio-; (2 com raios-X), 41 la.boratorios: 10 de 
analises clinicas, 9 de microbiologia, 9 de so
rologia, 5 de anatomo-patologia e 8 de micros
copia. 

Contavam-se 2 622 leitos, sendo 477 esta
duais <todos especializa.dos), 50 federais (es
pecializados) e 2 095 particulares (1 568 espe
cializados) . Havia, tambem, 194 bergos (29 es
taduais, 18 federais e 128 particulares) . 
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Pra~a Tiradentes, vendo-se a 
Catedral Metropolitana 

0 t:·essoal em atividade nesses estabeleci
mentos e composto de 366 medicos, 4 dietistas , 
10 farmaceuticos, 17 dentistas, 7 a.ssistentes so
ciais, 16 tecnicos de laborat6rio, 14 operadores 
de raios-X, 16 auxiliares de raio-X, 82 enfer
meiros diplomados, 142 auxiliares de enferma.
gem e 251 outros auxiliares. 

Segundo as instala~6es e aparelhamento, 
existiam 20 salas de pa.rto, 49 de opera~ao e 
21 de esteriliza~ao; 23 aparelhos de raios-X, 8 
de radioterapia , 2 eletrocardiografia e 3 para. 
metabolismo basal. 

Assistencia nos ambulat6rios 

A organiZaC<ii.O para-hospitalar e bem de
senvolvida . Em 1960 o.o de janeiro), havia 
43 estabelecimentos (2 federais, 3 estaduais, 
1 municip·al, 5 para.estatais e 32 particulares) . 

0 pessoal em atividade nesses estabeleci
mentos e assim composto: 245 medicos, 1 die
tista, 2 farmaceuticos, 63 dentistas, 13 assis
tentes sociais, 7 tecnicos de labora.t6rio, 5 ope
radores e 11 auxiliares de raios-X, 49 enfer
meiros diplomados, 61 auxiliares de enferma
gem e 139 outros auxiliares. 

Segundo as instala.~6es, existiam 31 am
bulatories, 6 dispensaries, 11 farmacias, 12 
lactarios, 1 creche, 14 gabinetes dentarios (5 
com raios-X) , e 23 laboratories: 6 de analises 
clinicas, 4 microbiologia, 3 sorologia, 1 ana
tomo-patologia e 4 microscopia. 

Existiam 10 leitos (6 em pediatria) dis
tribuidos em 2 estabelecimentos. 

Em dezembro de 1961, contavam-se 48 es
tabelecimentos: 2 federais, 6 estaduais, 3 mu
nicipais, 6 paraestatais e 31 particulares. 
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Servi<;os 0 ficiais de Saztde Publica 

Em 1.0 de janeiro de· 1960, havia 4 estabe-
1ecimentos (1 especializado) possuindo 3 la
boratorios (1 de analise clinica, 1 sorologia e 
1 de microbiologia), 60 medicos, 46 dentistas, 
4 enfermeiros, 86 atendentes, 20 visita.dores, 
67 guardas e 143 outros auxiliares. 

VIDA SOCIAL 

C URITIBA possui vida social intensa, contan
..-A do para isso com luxuosos clubes, teatros, 

·cinemas, bons resta.urantes , "night-clubs", 
"boites", etc . 

Os cinco cinemas principais sao: Cine 
6pera, com 1 663 lugares; Cine Avenida, 1 590 
lugares; Palacio, 1573; Lido, 1440; e Arlequim, 
918; todos com poltronas estofadas. 

Os teatros sao: Teatro Gua.ira e o de B61-
.so. Do primeiro so foi ina.ugurado o chamado 
pequeno audit6rio, com 504 lugares; o edificio 
ainda nao esta concluido . Durante o ano de 
1959 foram realiza.das 191 sess6es, no auditorio. 

Os maio res clubes de Curitiba sao: Club 
Curitibano, Graciosa Country Club e o Circulo 
Militar do Parana. Sao os que possuem pisci
na e campos de esportes. Alem desses ha ou
tros de alta significac;:ao social. 

0 Passeio Publico, situado no centro da 
cidade, e urn aprazivel recanto, dotado de 
jardins, lagos, parques infantis, ba.res e res
taurantes. 

As prac;:as com "play grounds", organiza
dos pela Legiao Brasileira de Assistencia., sao 
as seguintes: General Osorio, Osvaldo Cruz, 
Passeio Publico, Ouvidor Pardinho e Santos 
Dumont. 

A Municipalidade inaugurou, no "Dia de 
Curitiba", o plano-pil6to de recrea.~ao, na Pra
·<;a Osvaldo Cruz, construindo urn proprio na
quele logradouro com urn "play ground" mo
derno e estadio, no sentido de atender a po
pula~ao infantil. :Este plano servira de mode
lo para que possa a. Prefeitura disseminar rea
liza<;6es dessa natureza em outros pontos da 
ddade . 

0 "Super Mercado Municipal" e o gran
de abastecedor de curitiba. e veio resolver urn 
-velho problema social. 

Urn Mercado de Flores foi construido nas 
imedia~6es do Cemiterio Municipal. 

Ja e bern desenvolvida a vida noturna da 
cidade. Prova. disso e o aumento constante das 
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Editicio da Prefeitura Municipal de Curitiba. 
Pra~a Generoso Marques 

casas e lugares destinados as divers6e~ :::to
turnas, de preferencia localizados no perime
tro central da cidade. 

En-:;re as demais recreag6es com que con
ta a popu:a<;ao podem-se citar jogos e L.t tas 
desportiva~, bailes populares e circos q~ vi
sitam a cidade. 

Os bai:-ros de luxo sao: Ba.tel, Alto da Rua 
15 de Novembro e Jardim centenario. P:Jdem 
ser coosicerados de cia sse media: Por;;ao, 
Bancarios, Seminario, Bacacheri, Agua Ver
de , Mnce~ e diversos outros; e, finalrr.e:::tte, 
pobres ou de classe operaria: Vila Guaira., 
Vila Lindc•ia, Pilarzinho, Novo Mundo, Born 
Retiro, Atranches, Taboao, Cajuru, Barigui, 
Bigorrilho, Carmela Dutra, Vila. !sat el e 
outros 

Os festejos e comemorag6es reli~iosas 
mais ::.n"tigos e tradicionais da cidade 3ao a 
Festa do Divino, com bandeira., a de Sao Joao 
e do Senhor Born Jesus . A primeira catu em 
desuso e as outras duas ainda sao reali::adas, 
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com certo brilhantismo e popularidade. Sao 
ainda comemoradas as seguintes festas: Sao 
Sebastiao, 20 de janeiro; Sao Jose, 19 de mar
~o ; N.Sa . Aparecida, 8 de maio ; Sta. Rita de 
cassia, 22 de maio; Santo Estanislau, 7 de 
maio; Santo Antouio , 13 de junho; Sao Pedro 
e Sao Pa.ulo, 29 de junho; sao Judas Tadeu, 
28 de julho; Sao Crist6vao, 27 de julho; As
sun~ao de Nossa Senhora, 15 de agosto; N .Sa. 
da Luz (Padroeira da cidade ) , 8 de setembro ; 
N .Sa. das Merces, 24 de setembro; S. Francis
co de Assis, 4 de outubro; Santa Terezinha., 3 
de outubro; e Festa do Natal, Ano Born e Dia 
de Reis, sendo as duas ultimas ja com menos 
festividades do que outrora. 

FINAN<;AS PUBLICAS 

A PREFEITURA de Curitiba arrecadou, no 
exercicio de 1959, 321 milh6es de cruzei

ros . :Este montante e superior a arrecada~ao 
de 13 Unidades da Federa~ao no mesmo pe
riodo. 

Entre os Municipios de Capitais, apenas 
Sao Paulo, Porto Alegre, Recife, Belo Horizon
te, Salvador e Niter6i, ofereceram arrecada.gao 
maior do que a de Curitiba, em 1960 . 

De todos os Municipios do interior, ape
nas Santos, Santo Andre, Sao Bernardo do 
Campo, Campinas e Sao Caetano do Sui apre
sentara.m arrecada~ao superior. 

0 total da arrecadagao, nas tres 6rbitas do 
Governo, ascendeu a 4 428 494 milhares de cru
zeiros , que constituem, de fato, o !JOder finan
CE'iro da Capital paranaense . 

A Prefeitura, porem, e a que menos arre
cada em Curitiba: 

Prefeitura 
G c> verno Estadu a l 

ArrecadaQiio em 1960 
(CrS 1 000) 

419 857 
2 036 924 

Unl iio ... . .. .. .. .. .... . . ... . 1971 713 

0 balango financeiro municipal, do exer
cicio de 1961 , apresentou os seguintes valores 
(milh6es de cruzeiros): 

Da receita: receita or~amentaria - 614,9; 
receita extraordinaria - 339,5; e saldo do 
exercicio anterior - 3,8 . 

Da despesa: - despesa ordinaria- 667,6; 
creditos especiais e extraordinarios - 21,5: 
despesa extraordinaria - 266,3 ; e sal do para 
o exercicio seguinte - 2,7. 

A despesa or<;ada para 1962 montava a 1 
bilhao e 240 milh6es de cruzeiros . 
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Pr<><;a G-=nerail •Jser o 

OUTRAS INFOR11A96Es_ 

Aspectos fisi•~os 

t EPoJGA das chu~s er:. Curttiba. e a do ve
.ft rao, emtora IX veriLquEm chuvas tam
rem dur:mte o inve::-:J.o. 3~o raras as secas ou 
ertiagens. 

Os meses de :::~Jor msis .ntenso sao no
"7"3mbro, dezerr_bro e jan=ic-o, = de maior frio 
oo periodo de junto a :;ete:nbro. Durante o 
"7"3rao a temp-=ratu::-a atingE 38°C, enquanto 
que no inverno desce a :oc 3.baixo de zero. 

0 Xunicipio est.a si:uado na zona fisio
grafica. do "Planalt: de Curi-;iba" . :E o cha-
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mado "plateau" curitibano localizado no pri
meiro planalto do Parana, outrora coberto de 
extensos pinheirais. 

0 rio Iguac;u, um dos mais importa.ntes 
acidentes geogra ficos do Parana, tem sua nas
cente no interior de Curitiba. Outros rios im
port antes: Atuba, Passauna, Barigui, Beh~m, 
Ivo, Ba.cacheri, Agua Verde, Juveve, Bigorri
lho e os antigos e tradicionais tanques do Ba
cacheri , Sao Lourenc;o e do Glaset . 

As quedas de agua existentes sao : Casca
tinha na estrada. de Curitiba a Santa Felicida
de , e uma cachoeira localizada no rio Iguac;u, 
na divisa do distrito-sede com o de Umba.ra e 
com o Municipio de Sao Jose dos Pinhais. 

A cida.de de Curitiba acha-se situada a 
907 metros de altitude e possui as seguintes 
coordenadas geograficas : 250 25' 48" de lati
tude sui e 49° 16' 15" de longitude W. Gr . 

Agropecuaria 

0 valor global da produc;ao agricola, em 
1959, atingiu 268 milh6es de cruzeiros, dos 
quais 202 milh6es, isto e, 75% do total, prove
nientes da.s culturas do milho , batata-doce, 
uva, bata ta-inglesa e cebola. 

Os 25% restantes correspondem aos se
guintes produtos: feijao, arroz com casca, alho , 
trigo, tomate , pera, centeio, ma.c;a, pessego, 
melancia, fumo em folha, amendoim com 
casca, caqui, aveia, figo, marmelo, castanha., 
laranj a, limao e mandioca . 

A populac;ao pecuaria, em 1960, alcanc;ou 
355,5 milh6es de cruzeiros (71 535 cabec;as) ; 
predominavam os suinos (30 mil cabec;as) e 
bovinos (16 330 cabec;as) . 

Existiam, em 1960, 12 250 cabec;as de patos, 
marrecos e gansos, no valor de 2,5 milh6es de 
cruzeiros; 1200 perus, no valor de 900 milha
res d€ cruzeiros; e 606 000 galinhas, galos, 
frangos e frangas, no valor de 83,2 milr..oes. 

Foram produzidos 19 440 milhares de li
tros de leite, em 1960, no valor de 262,4 mi
lh6es de cruzeiros, e 2 350 milhares de duzias 
de ovos de galinha, no valor de 94 milh6es. 
A la em bruto rendeu 600 milhares de cru
zeiros (6 t.), o m el de abelhas, 297,5 milhares 
(8,5 t.) e a cera de abelhas, 106,3 milhares 
(850 kg) . 
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V ultos ilustres 

Em Curitiba na.sceram, entre outras figu
ras importantes, o poeta Emilio de Meneses, 
primeiro sucessor de Salvador de Mendon<;a 
na cadeira n .o 20 da Academia Brasileira. de 
Letras; Victor Ferreira do Amaral, medico e 
professor, fundador da Universidade do Pa.
rana; Alfredo Romario Martins, jornalista, es
critor e historiador, cognominado "0 Principe 
dos Jornalistas Paranaenses"; Emiliano Per
netta. denominado o "Principe dos Poetas 
Paranaenses" ; Julia Wander ley da Costa., no
tavel educadora, de renome nacional; Joao Jo
se Pedrosa, presidente das provincias de Para.
na e Para . 

NOTAS PARA 0 TURISTA 

C U;t!TIBA e uma cidade dotada de atragoeS 
turisticas, motivo por que e freqiiente

mente visitada por turista.s procedentes de t6-
da parte do Pais e do Exterior (1057 turistas 
e out.ros visitantes, em 1960) . 

Algumas indicag6es para o visitante da 
capital paranaense: 

Museu Paranaense - Fundado em 1876, 
pelo historiador Ermelindo Agostinho de Leao, 
e urn estabeleciomento que honra e enaltece a 
cultura do povo do Para.na. Em 1957, o Museu 
foi desmembrado em 2 partes, do que resultou 
a criagao do Instituto de Hist6ria Natural do 
Parana, que se acha instala.do na praga 19 de 
Dezembro. E urn museu de natureza geral, com 
exce<;ao da parte de hist6ria natural, e possui 
valiosa.s coleg6es de elementos hist6ricos, ob
jetos de arte antiga, arte indigena paranaen
se, r:umismatica, etc . Esta localizado na rua 
Buenos Aires esquina. da Avenida Batel. 

1Vluseu Coronel David Carneiro - Especia
lizado em documentagao, tern coleg6es de nu
mismatica e documentagao hist6rica de ines
timavel valor . Organizado e mantido pelo seu 
Diretor e proprietario, o historiador David An
tonio da. Silva Carneiro. Esta situado no peri
metro urbano da cidade, a rua Brigadeiro 
France 1 828. 

Catedral Metropolitana de Curitiba -
Templo imponente, construido em estilo g6ti
co, no modelo da Se de Barcelona. Foi ina.u-
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gurada oficialmen te em 1894 . Esta localizada 
na pra.c;a Tiradentes, antigo Largo da Matriz, 
em ponto central e em logradouro dos mais 
movimentados da cidade . 

Instituto de Biologia e Pesquisas Tecnol6-
gicas do Parana - Localizado no populoso 
bairro de Bacacheri, e o mais importante ins
titute cientifico do Parana, integrante da ad
ministrac;ao estadual . Dota.do de moderna 
aparelhagem e de pessoal tecnico especializa
do, possui ainda urn museu de Mineralogia, 
onde se encontram amostras de minerios de 
todas as regioes do Estado. Produtos farma
ceuticos e veterinaries ali sao fabricados . Rea
lizam-se pesquisas cientificas e tecnol6gicas . 

Na mesma area do Institute estao locali
zadas as Escolas Superiores de Agricultura e 
veterinaria e de Quimica do Parana, e o Ins
titute de Quimica do Parana . 

Universidade do Parana - 0 conjunto 
universitario esta localizado no centro da ci
dade entre as ruas 15 de Novembro, Presiden
te Farias, Travessa Bruffem e prac;a Santos 
Andrade, abrangendo um grande quarteirao 
da cidade . 

Passeio Publico de Curitiba - Aprazivel 
recanto no centro da cidade, bern arborizado, 
proprio para recreac;ao, dotado de j ardins, 
instalac;6es, lagos a.rtificiais, parques infantis, 
segao de zoologia, bares e restaurantes . 

Gr aciosa Country Club - Tradicional 
centro recreative da sociedade curitibana, lo
calizado no populoso bairro do Bacacheri. 
Possui piscina e campos para desportos. 

Cassino Ahu - Possui confortavel piscina 
e bosque para piqueniques e outras divers6es 
populares. No mesmo local encontra-se a fon
te de agua mineral "Ahu", largamente utili
zada pelos habitantes de Curitiba. 

ColOnia Santa Felicidade - Sede do dis
trite do mesmo nome e povoado por imigran
tes e descendentes de italianos e poloneses, 
e notavel pelos excelentes vinhos e por guar
dar os seus costumes europeus . 

Campo Comprido - Pequena e tradicional 
vila, sede do distrito do mesmo nome, funda
da e coloniza.da por imigrantes italianos. Con-
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ta tambem com importantes fabricas de vi
nho, muito apreciado pelos turistas. 

Santa Candida - Outra colonia italiana, 
das muitas fundadas em Curitiba durante o 
seculo passado, situa.da a poucos quilometros 
da sede municipal. :E uma das muitas atrac;oes 
turisticas do municipio. 

Colonia Abranches - Colonia fundada no 
governo do Presidente Frederico Carlos de 
Araujo Abranches, por imigrantes polone
ses, dista. apenas 6 quilometros do centro 
da cidade, porem guarda seus costumes tra
dicionais. 

Alto das Merces - Grande e populoso 
bairro, situado no ponto mais elevado da ci
dade, de onde se descortina. vista panoramica 
de Curitiba e arrectores com sua paisagem en
cantadora de campos e cap6es. Avista-se ain
da, a.o longe, em direc;ao nordeste a chamada 
"paisagem alpina" da Serra do Mar. 

Minas de Ouro da firma "Minas Lelia Ju
nior Ltda." - Minas de ouro cuja. explorac;ao 
se acha paralisada no momento. Desse esta
belecimento foram extraidas e trabalhadas 
milhares de toneladas de minerio bruto e mais 
de 40 quilos de ouro fino por ano. Para che
gar ao local da mina ha o seguinte itinera
rio a percorrer: sai-se de Curitiba pela linha 
de onibus "Curitiba-Campo Largo", ate a se
de distrital de Campo Comprido, de onde se 
segue por estra.da particular de propriedade da 
firma ate a mina, percorrendo-se uma distan
cia de 3 quilometros. 

Engenho de Beneficiamento de Erva-Mate, 
de Lefio Junior Ltda. - Estabelecimento in
dustrial que constitui importante objetivo de 
turismo em face de sua. notavel organizac;ao 
economica e social. :E urn estabelecimento in
dustrial de grandes proporc;6es que mantem 
servic;os de assistencia social mais bern organi
zados, destaca.ndo-se urn restaurante operario 
que fornece 6tima alimentac;ao para mais de 
350 trabalhadores. 

Colegio Estadual do Parana - Amplo e 
belo edificio, onde funcionam os cursos gina
sial e colegial, de propriedade do Governo do 
Estado. A moderna e arquitetonica constru
c;ao obedeceu aos requisitos previstos na legis
la.c;ao federal de ensino. o edificio esta loca
lizado em lugar alto, seco, arejado e com luz 
e agua abundantes. Possui piscinas, largas 
areas destinadas a recreac;ao, grandes sal6es, 
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refeit6rio, etc. Est a situado em terreno des
membrado do Passeio Publico, de que e vizi
nho, na zona urbana da cidade, sendo servido 
por diversas linhas de 6nibus . 

Clube Curitibano - Com sua nova sede 
social, esta localizado em pleno centro da ci
dade, em edificio proprio de 9 andares, esqui
na das ruas 15 de Novembro e Barao do Rio 
Branco . 

Teatro Guaira - Situado na rua 15 de 
Novembro, em ponto central da cidade. Sua 
construc;ao ainda nao foi terminada, encon
trando-se em funcionamento apenas o "Pe
queno Audit6rio". 

Centro Civico - :E urn conjunto arquite
t6nico constituido pelos seguintes edificios, 
alguns ja concluidos, outros em construgao: 
Palacio Iguac;u, compreendendo o Palacio do 
Governo do Estado e a residencia do Gover
nador; Palacio da Assembleia Legislativa; Pa
lacio das Secretarias de Estado e Palacio do 
Tribunal do Juri . 

0 Centro Civico esta situado no final da 
Av . Dr. Candido de Abreu, no perimetro ur
bano da cidade. Foi idealizado, planej ado e 
construido em parte, no periodo de 1950/ 55. 

Biblioteca Publica - Urn dos mais impo
nentes edificios publicos de curitiba, locali
zado na esquina. das ruas Dr . Maurici e Can
dido Leao, foi construido pelo governo esta
dual no periodo 1950/55 . 

Prar;;a Ruy Barbosa - Famoso e aprazivel 
logradouro publico, situado defronte da tradi
cional Santa casa de Misericordia de Curiti
ba. Dotado de uma bela. e moderna fonte lumi
nosa, alem de ser inteiramente asfaltada, ar
borizada e aj a.rdinada. 

Restaurantes e "Boites" 

Dentre o elevado numero (188) de bons 
restaurantes existentes em Curitiba, podem 
ser destacados os seguintes: Restaurante e 
Bar Parana, Resta.urante Churrascaria Cam
ponesa, Restaurante Clube do Comercio, Res
taurante Duque de Caxias e Restaurante Nino. 

Entre as numerosas (30) "boites" com 
"dancings" podem ser citadas as seguintes: 
Marrocos, Cadiz, Tropical, Helena, Moulin
Rouge, La Vie en Rose, etc. Ha ainda inumeros 
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"nigh-:; clubs", entre os quais se destacam: 
Flamingo, Clube 77, Bar do Renato, Manhattan 
Clube, Dancing Caverna e muitos outros, todos 
com grande freqii€mcia. e intensa vida noturna. 

M_ eios de lwspedagem 

A cidade de Curitiba possui hoteis de ca
tegoria, entre os quais vale citar: Hotel Igua
gu, na rua Candido Lopes, 102; Hotel Lord, 
rua Candido Leao, 15; Hotel Maraca.na, rua 
Presidente Carlos Cavalcanti, 518; Hotel Ma
riluz, rua Joao Negrao, 169; e Grande Hotel 
Moderno, rua 15 de Novembro, 582. 

Entre os hoteis tipicos da classe media, 
podem ser relacionados os seguintes: Hotel 
Continental, Hotel Cruzeiro, Hotel Maraba, 
Hotel Parana, Hotel Regina, Hotel Marcassa, 
Hotel Martins, Hotel Cacique, Hotel Climax, 
Hotel Sao Francisco, Hotel Roma, Hotel Ria.
ch'Jelo, Braz Hotel, Palace Hotel, Aeroporto 
Hotel, Ionsch Hotel, etc. 

Existem 154 estabelecimentos de hospeda
gem (72 hoteis e 82 pens6es), com capacidade 
para mais de 4 500 h6spedes. 
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FONTES 

A s INFORMAQ6Es divulga.das neste trabalho 
foram, na sua maioria, compiladas e for

necidas pela Inspetoria Regional de Estatis
tica Municipal. 

Hist6rico - Documentos consta.ntes dos 
Arquivos de Documentagao Municipal, da Di
retoria de Documentagao e Divulgagao (Se
cretaria-Geral do CNE) ; "Enciclopedia dos 
Municipios Brasileiros"; "Terra e Gente do 
Parana" e outra.s publicag6es de Romario 
Martins. 

Demograjia - Laborat6rio de Estatistica, 
do CNE; publicag6es: "Sinopse do Recensea
mento de 1900", "Recenseamento de 1920", 
"Censo Demografico do Parana" - 1950 e 
1960, CNE; Servigo de Estatistica Demografica, 
Moral e Politica, do Ministerio da Justiga. 

Produqtio industrial - Diretoria de Le
vantamentos Estatisticos, do CNE, e publica
gao "Produgao Industrial Brasileira". 

Aspectos culturais - Servigo de Esta.tis
tica da Educagao e Cultura, do Ministerio 
da Educagao. 

0 Comercio de Curitiba - servigo de Es
tatistica Econ6mica e Financeira, do Ministe
rio da Fazenda; Inspetoria Regional de Esta
tistica . 

Desenvolvimento Urbano - "Parana Eco
n6mico", abril/60, novembro/ dezembro 1961, 
e fevereiro de 62; Servigo de Estatistica da 
Saude, do Ministerio da Saude; "Parana na 
Conferencia Internacional de Investimentos", 
Bela Horizonte, junho 1958. 

Transporte - Departamento Nacional de 
Estrada.s de Rodagem, do Ministerio da Viagao 
e Obras Publicas; Relat6rio de 1959, da Recte 
Ferroviaria S. A. ; ."Primeiro Centenario das 
Ferrovias Brasileiras", do CNG; Diretoria de 
Aeronautica Civil, do Ministerio da Aeronau
tica; "Guia Aeronautico", revista mensa!, abril 
de 1962 . 

Assistencia Medico-Hospitalar - Servigo 
de Estatistica da Saude, do Ministerio da 
saude. 

Finangas - Conselho Tecnico de Econo
mia e Finan gas, do Ministerio da Fazenda. 

Outras jontes - Servigo de Estatistica da 
Produgao, do Ministerio da Agricultura; Anua
rio Estatistico do Brasil, ano de 1961; Servi
go de Estatistica da Previdencia e Trabalho. 
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E STA publicagao jaz parte da serie de mo
nograjiaS municipais oTganizada pela Di

TetoTia de Documentagao e Divuzgw;ao do 
Conselho Nacional de Estatistica. A nota in
tTOdut6ria, s6bTe aspectos da evolugao hist6-
Tica do Municipio, coTTesponde a uma tenta
tiva no sentido de sintetizar, com adequada 
sistematizagao, elementos espaTsos em dije
Tentes documentos. Oc01·rern, ern alguns ca
sas, diveTgencias de opiniiio, comuns ern as
suntos dessa natuTeza, nao sendo raros as 
equivocos e erTos nas pr6prias jontes de pes
quisa. PoT isso, o CNE acolheria com o maior 
inteTesse qualquer colaboragao, especialmen
te de histoTiadoTes e ge6grajos. 



IBGE - CONSELHO NACIONAL DE ESTATiSTICA 

Presidentc: Jose J. de Sa Freire Alvim 
Secretario-Gcral: Lauro Sodre Viveiros de Castro 

COLE<;iiO DE MONOGRAFIAS 

(3.a serie) 

200 - Cai~ara. 201 - Macae. 202 - Itaqui. 203 - An
tOnio Prado. 204 - Cama~ari. 205 - Belo Horizonte. 
206 - Itubera. 207 - Minduri. 208 - Valen~a. 209 - · 
Humberto de Ca mpos. 210 - Barreirinhas. 211 - Ja
paratub a. 212 - Canavieiras. 213 - Tupa. 214 ~ Pom
bal. 215 - Jucas. 216. - Mandaguari. 217 - Para de 
Minas. 218 - N . s.a das Dores. 219 - Serra Negra. 220 
- Caucaia. 221 - Rio de Contas. 222 - Itaparica. 223 
- Sao Gabriel. 224 - Simao Dias. 225 - Recife . 226 -
Cacule. 227 - Paudalho. 228. - Palmeira dos indios. 
229 - ~lanacapuru. 230 - Barreiros. 231 - Curitiba. 

Acabou-se de imprim ir no Se1'Vi~o Grdfico 
do IBGE> aos treze dias do mes de agosto 
de mil novecentos t; sessenta e dais. 




