
MINISHRIO 00 PLANEJAMENTO E COOROENA~ ~ O GERAL 

FUNDACAO IBGE 

INSTITUTO BRASILEIRO DE ESTATfSTICA 



FUNDA!(.O.O IBGE 

Presidente: Isaa c Kerst enetzky· 

INSTITUTO BRASILEIRO DE ESTATfSTICA 

Diretor-Superintendente : Rudolf W. F. Wuensche 

DEPARTAMENTO DE 
DJVULGACllO 
ESTATlSTICA 

Diretor: Raul Rom ero de Oliveira 

T exto d e Daisy Costa Lim a, do Setor de Publica<;6es 
Estat isticas R egionais e gritficos do Setor d e R ep resenta<;ao 
Gritf ica . Diagrama<;ao clo SERGRAF. 

PLANT A 
DA 

CIDADE 



,.____.._.-.. ,.....,. ________________ , _____ _,..,. _____ --c 

1 - Centro Civico - estao localizadas, a lem do Pa
lacio I gua9u (sede do GovenLo Estadual) as se 
guintes reparti9ces: Assembleia L egislatira, Tri 
bunal de Justi <:a. Legiao Brasi/eira cle Ass i stencia, 
Prejeitura Municipal, Forum e v<irios Cart6rios. 

2 - A silo dos Velhos 
3 - Cemiterio Municipal 
4 - Cemiterio Pmtestante 
5 - Esttidio do Curitiba Futebol Clube 
6 - Caixa-d'cigua 
7 - Co!Cgio Estaclual 
8 - Casa do Estudante 
9 - Ci rculo Mi litar 

'1 0 - D elegacia clc EstrangeiTO ' 
11 - Catedral M etmpolitana 
12 - Universidacle 
13 - Biblioteca Publica 

14 - Delegacia de Estat istica da Funda9ao IBGE 
15 - Cine llindia 
16 - Hotel Presiclente 
17 - Te /evis lio Paranaense Canal 12 
18 - Hospital Cntz Vennelha 
19 - Hospital Militar 
20 - Hospital Sao V icente 
21 - Colegio do Ca jm·u 
22 - Imprensa Paranaense S. A . 
23 - MuPeu Paranaense 
24 - Corpo de Bombeiros 
25 - Santa Casa 
26 - Escola Tecnica cle Curitiba 
27 - Estw;:ao Ferm1:iciria R.V.P.S .C. 
28 - Co1npanhia Cervejari a Brahn~a 
29 - C. A. FCT1'01'idrio 
30 - Subesta9a0 F6r9a e Luz 



r:olec;iio de Monograjias - N° 490 

b .a P.dicii@ '· 

ASPECTOS FiSICOS - Area: 431 km' ; altitude da 
sede: 907 m ; temperatura media, em °C: das 
maximas, 22,6; das minimas, 12,2; precipitagiio 
pluviometrica anual: 1.613,9 mm. 

POPULAQJf.O - 707.000 habitantes (estimativa para 
1° de julho de 1970) ; densidade demogrtijica: 
1.640 habitantes par quil6metro quadrado. 

ASPECTOS ECON(JMICOS - 823 estabelecimentos 
industriais, 14.552 comerciais (152 atacadistas, 
14.390 varejistas, 10 mistosJ e 3 .412 de presta
c;ao de servic;os; 3.000 im6veis rurais (INC RAJ; 
4 matrizes, 78 agencias bancarias, 10 da Caixa 
Econ6mica F ederal e 14 cooperati:vas. 

ASPECTOS CULTURAIS - 174 estabe~ecimentos es
colares de ensino primario, 39 cursos de ensino 
supletivo, 190 cle ensino m edia, 24 estabelecimen
tos de ensino superior; 1 seminari:o ; 61 bibliote
cas, 27 lim·arias, 40 tipografias, 12 jornais , 8 re
v is tas. 13 estac;6es radiodifusoras f 3 estac;6es de 
TV; 25 cinemas e 3 teatros; 30 boates ; 2 museus, 
135 associac;6es culturais e esportivo-recreativas. 

ASPECTOS URBANOS - 69 bairros, 2.155 ruas, 45 
avenidas, 53 prac;as, 15 jardins , 100 .000 predios, 
98.490 ligac;6es eletricas domiciliares, 1.015 lo 
gradouros iluminados, 20.589 aparelhos telef6-
nicos ; 69 hoteis, 36 pens6es, 292 restaurantes , 
1 . 300 bares e botequins . 

ASSISTi!:NCIA MEDICA - 35 estabelecimentos hos
pitalares com 4.184 leitos; 851 medicos, 790 den
tistas, 202 farmaceuticos , 410 enfermeiros; 133 
farmacias e drogarias. 

VEiCULOS REGISTRADOS (na Prejeitura Munici
pal em 1968) - 38 .000 para passageiros, 7.743 
para carga e 83 veiculos diversos. 

ORQAMENTO MUNICIPAL PARA 1970 (milh6es de 
cruzeiros) - receita prevista e d.espesa tixada: 
70,2. 

REPRESENTAQ.ii.O POL!TICA - 20 vereadores. 
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ASPECTOS HISTORICOS 

E: no · crew da exploragao do ouro o descobrimento 
dos Campos de Curitiba, tambem chamados Sertao 
de Paranagua, como consta de varios m apas da 
epoca . 

As levas de garimpeiros subiam o Ribeira, e ba
tendo-lhe todo o curso, atingiam o rio Assungui e 
deparavam ao sul com os Campos de Curitiba, onde 
varios deles se fixaram com suas familias. Outros, 
vindos do litoral, galgaram a Serra do Mar e se es
t abeleceram no planalto . 

A primeira noticia de bandeirantes nesses cam
pos data de 1661, de uma carta de sesmaria a favor 
de Baltazar Carrasco dos Reis, dando-lhe posse no 
Barigui, onde, segundo diz em sua petigao, ja resi
dia "h a alguns anos", com sitio de criagao, e era 
confrontante com Mateus Martins Leme . Os gru
pos de Baltazar e Mateus eram aparentados; foram 
os primeiros moradores efetivos dos Campos de 
Curitiba e constituiram a maioria r epresentativa dos 
povoadores . 

Eleodoro d 'Ebano Pereira, primeira autoridade 
a represent ar o governo colonial no sul, em oficio 
de 4 de margo de 1649, comunicou a Gabriel de Lara, 
Capitao-mor de Paran agua, est ar investido, pelo Go
vernador- Geral do Rio de J aneiro, das fungoes de 
Administrador das Minas dos Distritos do Sul. A sua 
presenga n essa regiao contribuiu para a formagao 
de arraiais, mesmo provis6rios, que foram a base dos 
povoados est aveis que os sucederam, originando-se, 
assim , o povoado de Nossa Senhora da Luz e Bam 
Jesus dos Pinhais, futura Curitiba. 

Eleodoro d'Ebano tragou um mapa das minas 
do litoral, em que assinala, ao poente da Serra do 
Mar, o arr aial de Curitiba, representado par urn 
grupo de casas. 

Em 1668, Gabriel de Lara, como Procurador do 
Donat ario da Capitania, subiu ao planalto, tomou 
posse da povoagao que estava surgindo nos Ca_mpos 
de Curitiba, "em terras e limites da demarcagao do 
do Sr . Marques de Cascaes", nela encontrando de
zessete moradores. Ali concedeu ao Capitao Ma
teus Martins Leme a sesmaria do Barigui, investiu-o 
de autoridade para dar sesmarias em nome d'El-Rei 
e fez levantar o Pelourinho na praga da igreja, em 
sinal de posse e poder publico. 0 patriarcado .do Ca
pitao Povoador e Dizimeiro Mat eus Leme f01 abso
luto e respeitado durante t6da a sua vida. 

A grei curitibana morava em sitios dispersos, as 
vezes distantes da sede da povoagao. Varios mo
radores possuiam casas na praga da capela, para 
as quais vinham de vez em quando e principalmen
te par ocasiao de praticas e festas religiosas. 
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Em face da constante entrada de aventureiros 
e de pessoas egressas de outros cen t ros, o povo fez 
a Mateus Leme uma petigao no sentido de ser orga
nizada a vila, e ele assim despachou: "Junte-se o 
povo. Deferirei o que pedem . Pinhais, 24 de m argo 
de 1693 . (a) Leme". A 29 de m arco de 1693 reuni
ram-se os povoadores n a igrej a da · freguesia e acla 
maram "seis homens de sa consciencia" para que 
eles nomeassem as autoridades da Administragao e 
Justiga, o que foi feito no mesmo dia . Com a elei
gao, juramenta e posse das primeiras autoridades, 
ficou constituido e organizado o Governo da Vila de 
Nossa Senhora da Luz e Bom Jesus dos Pinhais. 

Ainda a respeito da fundagao de Curitiba h a 
varias vers6es, n arradas par diversos historiadores. 
Uma delas conta que esses bandeirantes, em epoca 
incerta , t eriam convidado o cacique dos campos de 
Tin diquera , as margen s do rio Iguagu, para que lhes 
indicasse o melhor local para a inst alagao definitiva 
da povoagao. 0 referido cacique, a frente do grupo , 
trazendo uma grande vara , ap6s longo percurso pe
los campos, fincou- a no chao e disse : "Aqui" . Nes
se mesmo lugar erigiram uma capelinha de pau-a 
-pique, em louvor a Nossa Senhora da Luz, local 
onde hoje se ergue a Catedral Metropolitan a de 
Curitiba. 

Segundo documentos existentes na Matriz de 
Curi tiba, a par6quia ja existia por volta de 1715, 
n ao sendo desmembrada de outra fr eguesia. 

A mineragao , a criagao, o comercio de gada e, 
finalmen te, a r aga formaram sucessivamente os 
tres ciclos de povoamento do t errit6rio curitibano . 

Em 1735 o comercio de tropas entre Curitiba, Itu 
e Sorocaba estava estabelecido com certa intensi
dade . 

Pela Lei Imperial n .o 704, de 29 de agosto de 
1853, a 5.a Com arca de Sao P aulo elevou-se a cate
goria de Provincia e a an t iga vila de Nossa Senhora 
dos Pinhais de Curitiba passou a Capital da nova 
Provincia do Para na , situagao r a tificada pela Lei 
especial de 1854. A sua instalagao foi a 19 de de
zembro. 

A cidade de Curitiba r ecebeu, a 21 de m aio de 
1880, a visita de D. Pedro II e de D. Teresa Cristina , 
que ina uguraram o Hospital de Caridade de Curi
tiba . 

0 Clube Republicano de Curitiba foi fundado 
em 1885. A 25 de m arco de 1888 foi cr iada a Confe
dera<;ao Abolicionist a · P al-:3-n aense. 

Nos primitivos tem pos da vida ptlblica de Curi
tiba, os chefes do Governo Municipal er am presi
dentes da Camara de Vereadores . No Segundo Im
perio, foi criado o cargo de Superintendente Muni
cipal, ocupado pelo chefe do Executivo, ficando o 
Legislativo independente. S6 depois da Proclamagao 
da Reptlblica foi criado o cargo de Prefeito Muni
cipal . 
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F on?zafaO Administrativa 

0 DISTRITO de Curitiba foi criado em 1654 e o Muni
cipio a 29 de mar<;o de 1693, tendo sido elevado, 
no mesmo ato, a categoria de vila. Recebeu foros de 
cidade pela Lei provincial n ° 5, de Sao Paulo, de 5 
de fevereiro de 1842. 

Em virtude da Lei n.0 1, da Provincia do Parana, 
de 26 de julho de 1854, passou a Capita~ da Provin
cia. Perdeu essa ultima categoria por efeito do De
creta estadual n.0 24, de 18 de janeiro de 1894, read
quirindo-a em virtude do de n .0 25, de 29 de abril 
do m esmo ano (Revolugao Federalista) . 

0 Municipio, em 1911 , era constituido apenas 
do distrito -sede. Em 1920. subdividia -s ::! em 6 dis
tritos: Curitiba, Campo Magro , Nova Pol.Jnia, Portao, 
Sao Casimiro do Tabuao e Santa Felicidade. De 
1933 a 1937 nao figurou o distrito de Campo Magro 
no quadro da divisao administrativa estadual . 

De ac6rdo com o quadro an exo ao Decreta-lei 
estadual n .0 6.667, de 31 de margo de 1938, existiam 
tres distritos: o da sede (com as zonas de Curitiba, 
Portao e Sao Casimiro do Tabuao) e os de Nova Po
l6nia e Santa Felicid ade. 

Pelo Decreta-lei estadual n.0 7 . 573, de 20 de 
outubro de 1938, que est abeleceu a divisao ter
r itorial vigente no pericdo 1939-43, o Municipio per
deu parte de seus distritos, adquirindo, por outro 
lado, distritos de outros municipios extintos. Apa
rece, em consequencia, com 6 distritos: o da sede, 
Campo Comprido, Colombo, Santa Felicidade, Ta
mandan~ e Umbara. 

No periodo 1944-48 integravam o Municipio ape
n as 4 distritos: Curitiba, Santa Felicidade, Campo 
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Comprido e Umbara . Em 1955 figurava m ais urn, o 
de Tatuquara (Lei estadual n ° 790, de 14- 11-1951) , 
vigorando esta constituigao ate 1966, quando o Mu
nicipio sofreu reformulagao administrativa e a Lei 
estadual n.o 5. 409, de 20 de outubro , criou o dis trite 
de Pinheirinho. 

Atualmente, Curitiba e constituido dos distri
tos: sede, Santa Felicidade, Umbara, Tatuquara, 
Campo Comprido, Pinheirinho, Santa Quiteria (cria
do pela Lei estadual n ° 5.481 , de 20 de janeiro de 
1967) e Bacacheri (Lei estadual n° 5.541, de 18 de 
abril de 1967) . 

Fomza[ao ] udiciaria 

CURITIBA pertencia a Comarca de Paranagua desde 
1725 e, pelo Alvara de 19 de fevereiro de 1812, passou 
a sede, com a denominagao de Comarca de Pa rana
gua e Curit iba. Chama va-se 5a Comarca da Capi
tania de Sao Paulo antes da criaca o da Provincia 
do Para n a . -

Em 26 de j ulho de 1854, a Lei provincial n° 2 
criou a Comarca de Curitiba que, em atos posterio
res , foi desmembrada . 

Segundo o quadro vigente em 1° de m a io de 
1967, a Comarca de Curitiba era de Entrancia Es
pecial, compreendendo os t ermos de Campina 
Grande do Sul, Piraquara e Qua tro Barras e os dis
tri tos de Bacach eri, Ba rreirinha, Boqueirao, Cajuru, 
Cam po Com prido , Pinheirinho, Portao, Santa F eli
cidade, Santa Quiteria , Sao Casimiro do Tabuao , 
TaqU:ar a e Umbara . 

Os distritos judichi rios nao correspondem aos 
admin istrativos . 

Atuam n o foro local 1.225 a dvogados . 
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ASPECTOS FISICOS 

0 MUNICiPIO esta situado sabre uma ch apada do pri
meiro planalto paranaense, conhecido par "plateau" 
curitibano que representa uma zona de ever sao en
tre a Serra do Mar e a escarpa devoniana. Eviden
cia esta area urn plano de erosao r ecente. 

Seu solo e de natureza sedimentar plistoc€mica, 
apresentando vales suaves e colinas pouco elevadas . 
A vegetagao e de relva baixa e continua, porem, apa
recem, em certos trechos, numerosos cap6es pr6xi
mos as cabeceiras, n as encostas e altos das colinas, 
onde SaO freqtientes OS pinheirOS paranaenses 
(Araucaria Angustifolia) . :E uma zon a de vegetagao 
mista, altern ando os campos e cap6es, com predomi
nfmcia dos primeiros. 

Com area de 431 km', o Municipio se limita com 
os de Almirante Tamandare, Colombo, Campina 
Grande do Sul, Quatro Barras, Piraquara, Sao Jose 
dos Pinhais, Araucaria e Campo Largo . 

Quanta a hidrografia, cumpre salientar o rio 
Iguagu, urn dos mais importantes do Estado, forma
do de grandiosas cataratas poucos quil6metros an
tes de desaguar no Paran a. Nasce no t errit6rio 
municipal, nas divisas de Sao Jose dos Pinhais ; em 
suas varzeas inundaveis se explora excelente argila, 
utilizada em olaria. Citam-se, ainda, os rios Agua 
Verde, Bacacheri, Atuba . Passauna, Birigui, Juveve, 
Bigorrilho, Iguac;u, Iva e Belem. Ha quedas-d'agua, 
entre elas a Cascatinha, n a estrada Curitiba-San
ta Felicidade. 

A cidade e, entre as capitais brasileiras, depois 
de Brasilia, a de maior altitude, 907 metros. Situa 
-se a 25°25'48" de latitude Sul e 49°16'15" de longi
tude W . Gr.; tern relevo suavemente ondulado e goza 
de climas subtropical e semi-umido. 

Durante o ana de 1969 as observag6es m eteoro
l6gicas acusaram : pressao atm osferica, 911 ,3 mb ; 
temperaturas medias das maximas, 22 ,6°C, das mi
nimas, 12,2°C; maxima absoluta, 32,00C (em 20 de 
dezembro); minima absoluta , menos 2oc (em 11 de 
julho); media compensada, 16,40C; umidade rela
tiva do ar, 84,0%; e precipitac;ao pluviometrica, 
1.613,9 mm. Naquele m esmo ana as chuvas cairam 
com maior incidencia em janeiro e fevereiro e em 
outubro e novembro, ocorrendo a m aior precipita
gao em n ovembro (318,3 mm ) e a menor em ag6sto 
(14,7 mm). 
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DESENVOLVI.i\tlENTO DEMOGRAFICO 

CURITIBA e uma das cidades brasileiras de m ais ra
pido crescimento. 

A imigragao europeia teve forte con tribuigao 
para o desenvolvimento populacional. Os primei
ros imigran tes alemaes constituiam apen as urn ca
sal. Ate entao, somente espanh6is e portugueses, 
h aviam atingido o territ6rio curitibano. No periodo 
de 1833 a 1869, chegaram 50 familias alemas e em 
1871 j a existiam nucleos italianos. A abertura da 
estrada Graciosa, em 1873, fac ilitou o est abeleci
mento de colonos estrangeiros, m arcando expansao 
do movimento migrat6rio. Vieram outros grupos 
etnicos e, em 1876, havia vinte colonias agricolas 
compostas de alemaes, poloneses, ucranianos, ita
lianos, franceses e outros. 

Em 1853, ano da criagao da Provincia do Pa
ran a , a populagao n ao passava de 5. 819 h abitan
tes; em 1857, esse nt1mero era estimado em 10.000 . 
0 censo de 1872 encontrou 12 .651 h abitantes ; o de 
1890, 24.553; o de 1900, 49.755; o de 1920, 78.986; o 
de 1940, 140 . 656 ; o de 1950, 180.575 e o de 1960, 
361.309. Nos primeiros 47 anos, a populagao curiti
bana multiplicou-se alem de 8 vezes . :Este fenomeno 
tem-se feito sentir, no seculo a tual, com a mesma 
intensidade, substituidos os estrangeiros por migra
g6es de nacionais, em busca de trabalho e bem
-estar social; para esse movimento t ern contribuido, 
de man eira marcante, os naturais de Santa Cata
rina, Sao Paulo e Rio Grande do Sul e, em menor 
proporgao, os de Minas Gerais. 

Na decada de 1950-60, de acordo com os r esul
tados censitarios, houve urn aumento de 100,1%, na 
populagao . Na cidade, o cr escimento foi de 149,4% 
e, entre as vilas, a que acusou maior incremento foi 
a de Campo Comprido, 154,9 % (98,8% , na vila de 
Santa Felicidade e 111 ,4 % na de Umbara) . 

Em 1960, a populagao assim se distribuia, par 
distrito: 

IVIUNICIPJO E 
POPULAQAO PRESENTE 

DISTRITOS Total Urbana Rural 

Curitiba .. . 361 309 351 259 10 050 

Distrito-sede . . . 344 560 344 560 
Campo Comprido 6 41 4 2 062 4 352 
Santa Felicidade 6 839 3 314 3 525 
Umbara .. 2 226 l 201 1 025 
Tatuquara . 1 270 122 1 148 
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POPULACAO 

Gill UR BANA [:] RURAL 

0 Municipio era predominantemente urbano 
·::om 97,2% de seus habitantes radicados na cidade 
Quanto a densidade demografica, em todo o Mu
:::licipio, elevava-se a 838 h abitantes por quil6metrc 
quadrado. 

0 quadro a seguir revela o crescimento estimadc 
da populac;ao da Capital paranaense, no periodc 
l961-1970, com referencia a 1° de julho de cada ano 
em milhares de habitantes: 

s 

1961 
1962 
1963 
1964 
1965 

'' 382 
. '. ' . '' . . 409 
. .. . .. ... 438 
.. . .. . ''. 469 

' . . . . ' . . '. 502 

1966 
1967 
1968 
1969 
1970 

POPULACAO 

. . . . . ' . . 538 
. '' .. . . ' .. 576 
.. . ....... 617 

... 660 

.. '707 

1961 62 63 6d 65 66 67 68 69 , 70 



Moflimento da Popula[ao 

0 REGISTRO Civil, no periodo de 1963-67, apresentou o 
seguinte movimento : 

NUTI!ERO DE REGISTROS 
ESPECIFICAQAO 

1963 1 1()64 1 1965 1 1966 r 1967 

:f asc imentos . . 18 79l 19 972 19 911,5 20 381 20 144 
Nascidos mortos . . 451 56l 590 557 538 

Obitos .. 5 002 5 148 5 196 5 41 0 5 714 
De menos de 1 ano 1 433 1 239 1 3<16 l 155 1 475 

Casa mcntos .. . . . . . . . . . . . 3 880 3 26L 3 553 3 831 4 182 

Em 1969 r ealizar am-se 4 . 716 casamentos, e o 
numero de 6bitos foi de 6. 009 (1. 371 de menores de 
1 ana ). 

EVOLUc;AO ECONOMICA 

No PLANALTo curitibano verificavam-se, desde 1661, 
a tividades mineradoras . Surgiram arraiais, onde se 
instalavam fazendeiros com suas familias e depen
den tes e, alem da exploragao do ouro, ma ntinham 
fazendas de gada de r aga . Tratava-se, porem, de 
pequena econ omia de subsist€mcia, que se estagnou 
par quase m eio seculo. Mais tarde, surgiram, entre 
outros fat6res econ6micos, a explorac;:ao do mate , 
responsavel principal pelo impulso dado ao desen
volvimento do Municipio, e a da madeira , tambem 
com lugar de destaque n as exportac;:6es. 

Atualmente, Curitiba e, de fato, capital econ6-
mica da r egiao. Sua indt!stria de transformagao 
:::onstitui a base da economia municipal , secundada 
pel a agropecuaria. 

[Jldtl.rtrict 

A INDUSTRIA vem se desenvolvendo nos tlltimos anos 
em ritmo progressivo, existindo areas onde a con
centracao de estabelecimentos fabris faz entr ever a 
paisagem dos gran des centros industriais. 

Assim e que, em 1965, a capital paranaense ja 
figurava em posigao destacada entre os principais 
nucleos industriais do Pais, quanta ao valor das 
vendas , ocupando o 14° lugar , apenas superado por 
Sao Paulo, Guanabara, Sao Bernardo do Campo, 
Santo Andre , Cubatao, Porto Alegre, Duque de Ca
xias, Sao Caetano do Sui, Volta Redonda, Guaru-
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lhos, Americana, Recife e Campinas . Quanta aos 
municipios das capitais, situava-se em 5.0 lugar, logo 
abaixo de Sao Paulo, Guanabara, Porto Alegre e Re
cife . 

Ainda segundo o valor das vendas, o Municipio 
era o 2.0 centro n acional na industria de madeira 
( l.O do Estado) ; 3.0 n a de mobiliario ( 1.o do Esta 
do ) ; 20 n a de papel e papelao (1.0 do Estado ) ; 16.0 

na de produtos alimentares (3.0 do Estado) ; 7.0 n a 
de bebidas oo do Est ado ) e 22 ° n a de quimica (1 ° 
do Estado ) . 

Em 1967, a produgao industrial alcangou ... . 
Cr$ 197,6 milh6es, existindo 823 estabelecimentos 
e 21 .099 pessoas ocupadas. As industrias assim se 
distribuiam: 

VALOR DA 
ESTA- PESSOAL PRODUQAO 

CLASSES E BELECI- OCU- DE 1967 
GENEROS DE MENTOS PADO 

I NDUSTRIA EM EM 
Nu meros 

31-12-1967 31-12-1967 
ab3olutos 

% s6bre 

(CrS 1 000) 
o total 

------
lndustrias extrativas de 

produtos minerais . ... . 12 68 421 0,2 
lndus tr ias de trans for-
ma~ao ....... 811 21 031 197 227 99,8 
Minerais nao metalicos 131 1 053 25 689 13,0 
Metalurgica .. .. .... . .. 80 1 858 11 851 6,0 
Mecanica . . . . .... 11 118 549 0,3 
Material eletrico e de 
comunica~oes . . . . 17 285 2 608 1,3 

Material de transporte 15 187 938 0,5 
Madeira ... 133 3 047 22 325 11,3 
Mobi liario ... 106 3 340 27 730 14,0 
Papel e papelao .. 6 370 1 427 0,7 
Couros e peles c pro-

dutos simi! ares . .. 17 1 513 9 064 4,6 
Quimica .. 20 1 390 15 256 7,7 
Produtosde perfumaria, 

saboes e velas ... 9 70 1 166 0,6 
Produtos de materias 

plasticas .. 5 101 1 096 0,5 
Textil 12 1 108 5 313 2,7 
Vestuario, cal ~ado ear-

t efatos de tecidos .. 26 505 3 476 1,8 
Produtos alimentares .. 138 2 587 43 630 22, 1 
Bebidas .. 18 1 504 14 851 7, 5 
Editorial e gr:ifica. 43 1 133 5 856 3,0 
Outras ind(tstrias ... . 24 862 4 402 2,2 

TOTAL GERAL 823 21 099 197 648 1 00,0 
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INDUSTRIA-1967 
PE55 0 Al VALOR 

lilllilll Mobilicirio 0 Madeira 

~ Produ tos-- a I imento res • MetaiU rg •co 

§ M in.ero is no o metO t i cos l±fil Outra s 

0 principal genera, o de produtos alimentares, 
contribuiu com 22 ,1% para o valor total destacando
-se, quanta ao valor da produgao, os seguintes esta
belecimentos: Emilio Romani & Cia. S/ A (refina
gao de agucar) , Frigorifico Boggio S/ A, Frigorifico 
Bacach eri S/ A, Leao Junior & Cia. (beneficiamen
to de erva-mate) , Moinho Paran aense Ltda. (moa
gem de trigo em grao) , Moinhos Unidos Brasil Mate 
S/ A (ben eficiamento e exportagao de erva-mate) e 
Paran a Pecuaria Industria e Comercio S/ A (frigo
rifico) . 

Ha que salientar ainda, quanta ao valor da pro
dugao, as firm as Alba S/ A Indus trias Quimicas, Adu
bos Paran a S/ A, Cia. Cervej aria Brahma, Cia. Fiat 
Lux de F6sforos de Seguranga, Ibicatu Agro-In
dustrial, Impressora Paranaense S/ A, Manoel dos 
Santos Silva (pavimentagao a base de asfalto), 
Mi.iller Irmaos Ltd a. (fabric a de maquinas, pregos 
e fundigao), M6veis Cimo S/ A, Refrigeragao Paran a , 
Curtume Curitiba e M6veis Guelmann do Parana. 

A bate de Reses 

EM 1968, foram abatidos 65.366 bovinos, 79 .854 sui
nos, 9. 308 ovinos, 1 . 206 caprinos e 49.320 aves, num 
total de 19 .878,1 t de produtos, no valor de 
Cr$ 25,9 milh6es. 

As produg6es de m aior valor percentual foram 
as de carnes verde e frigorificada de bovina, seguin
do-se a salsicharia a granel: aquelas, com 9 . 590,6 t 
e 56,4% do valor, e a segunda com 1. 972,3 t e 15,6% . 
A banha nao refinada e refinada ocupava o t erceiro 
lugar, com 1. 633 ,3 t e 7,9 %, acompanhada pelas car
nes verde, frigorificada, salgada e defum ada de sui
no, 1 . 119,8 t e 7,4% do valor . Os 12,7% restantes 
correspondiam a 29 outros produtos. 
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Energia Elhrica 

A ENERGIA eletrica, de origens hidreletrica e terme
letrica, e distribuida pela Companhia F6rga e Luz 
do Parana S/ A, sendo parte de produgao propria e 

.parte da Companhia Paranaense de Energia Ele
trica CCOPEL). 0 fornecimento abrange t6da a ci 
dade, vilas e zona r ural. 

A Companhia Paranaense de Energia Eletrica 
tern assegurado suprimento de eletricidade a Capi
tal, com as construg6es gradativas do chamado Anel 
Eletrico de Curitiba e da subestagao de Campo Com
pride, uma das maiores do Brasil, cuja ampliagao 
visa o aumento de sua capacidade de recebimento 
de energia e melhoria das condig6es operacionais, 
em vista da diversificagao crescente de suas fontes 
alimentadoras. 0 primeiro trecho do Anel foi im
plantado com as interligag6es da referida subestagao 
e das de Barigui e Santa Quiteria, esta da Cia. 
F6rga e Luz do Parana, cuj a energia pro vern 
da Sociedade Termeletrica de Capivari S/ A -
SOTELCA. A segunda etapa do Anel, estabelecendo 
outra conexao com os sistem as da COPEL e da 
Cia. F6rga e Luz do Parana constituiu o trecho 
subseqiiente: Barigui-Pinheirinho-Uberaba. 

Ainda componente do Anel Eletrico da Capi
tal a subestagao de Uberaba constitui-se em impor
tante etapa do programa de a tendimento a re
giao de Curitiba, que t ambem recebe energia da 
Usina Hiclreletrica de Salta Grande do I guagu. 

0 Municipio situa-se entre os maiores consu
midores de eletricidade do Estado (3 06 ,5 milh6es 
kWh e de 73,2 o industrial) . :E a quinta Capital em 
consume "per capita" (546 kWh) . :Esse consume 
cresce constantemente tanto para f6rga e ilumina
gao publica como para usa particular, industrial, etc . 

A seguir urn quadro referente ao consume de 
energia, no periodo 1965- 1968: 

CONSUMO DE ENERGIA (Mv\h) 
DISCRIMINAQAO 

1965 1966 1967 1968 

Residencial. .. 91 624 96 189 103 567 112 883 
Co mercia!. . 56 486 59 516 68 409 75 321 
Industrial. . 51 351 59 721 63 398 81 028 
Poderes pl'tbl icos ... 25 847 27 445 31 771 33 196 
Iluminac;ao publica . 7 082 7 738 8 804 17 498 
Outros fins .. . 12 378 12 324 15 520 16 553 

TOTAl. ... .. o ... . 244 768 262 933 291 469 33 6 479 

Observe-se, que houve, em 1966, acrescimo de 
7,4% no consume de energia; em 1967, de 10,9%, e 
em 1968, de 15,4 % . Os aumentos, na area r esidencial, 
foram, nos mesmos anos, de 5,0 , 7,7 e 9,0%, respecti
vamente; e n a comercial, de 5,4, 14,9 e 10,1 %0 No 
setor industrial , entre 1965 e 1966, houve urn cres-
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cimento de 16,3%, sendo, no ana seguinte de 6,2 % 
e alcangando 27,8%, em 1968; no setor governa
mental, as percentagens foram de 6,2, 15,8 e 4,5. 
No tocante a iluminagao publica, de 1965 para 1966, 
houve urn aumento de 9.3 %, de 13,8% no ana se
guinte, e de 98,7 % em 1968. 

CON5UMO DE ENERGIA -1968 

Milhares de MWh 
150------------

I - Residenc.a l 
2 • Industr ial 

Em 1967, a Cia. F6rga e Luz do Parana empre
gou 384 pessoas, atingindo o valor da produgao 
CrS 7,8 milh6es . 

No primeiro trimestre de 1969, o Municipio con
sumiu, em MWh, urn total de 92. 433: residencial, 
29.476; comercial, 19 .329 ; industrial, 24.431; pode
res publicos, 8 . 591; iluminagao publica, 4. 807 e ou
tros fins , 5.799. 

Foi apreciavel o crescimento verificado na de
m anda de ener gia eletrica para fins industriais, no 
primeiro trimestre de 1969, em relagao aos tres pri
m eiros m eses do exercicio anterior. De ac6rdo com 
a ana lise rea lizada, o aumento foi da ordem de 
36,06 %, correspondendo a 24.431 kWh. 

A tabela seguinte contem os dados comparati
vos das vendas de energia , dos primeiros trimestres 
de 1968/ 69: 

DISCRIMINAQAO 

Residencial. . 
Co mercia! . . . 
Industrial. . . . 
Poderes pl!blicos .. . 
Ilumiua9lio pttblica .. .. . . . . . 
Outros fins . . 

TOT AL. 

ENERGIA ELETRICA - VEN DAS 
(M\\h) 

Anos - 1.0 trimestre 

1968--, 

25 743 
17 747 
17 056 
8 101 
3 046 
3 628 

76 221 

1969 

29 476 
19 329 
2,1 432 

8 591 
4 807 
5 799 

92 433 

Acrcscimo 
% 

14,50 
8,91 

36,06 
6,04 

57,81 
59,84 

21,27 
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Ressalte-se ainda, no quadro, o elevado indice 
de acrescimo observado na iluminagao publica. 

Pecuaria 

Os CAMPOS de Curitiba sao ocupados par fazendas de 
criac;ao extensiva, exceto no Sul, onde densos agru
pamentos de colonos cultivam pastagens, tendo como 
finalidade a produgao de laticinios. 

Cria-se gada de qualidade, especialmente das 
rac;as caracu, gir e nelore . Em 1968, a populagao pe
cuaria somava 69.687 cabec;as, valendo Cr$ 9,0 mi
lh6es . Destacavam-se o rebanho bovina, com 22.855 
reses, no valor de Cr$ 6,4 milh6es (70,3% do va
lor) e o suino, com 36 .030 cabec;as, no valor de 
Cr$ 2,1 milh6es (23,3%). Os restantes 6,4 % do valor 
eram constituidos de eqliinos, asininos, muares, ovi
nos e caprinos. 

A produgao de leite alcangou 17,6 milh6es de 
litros, naquele ana, no valor de Cr$ 7,0 milh6es . 

Ravia urn plan tel avicola de 1.146. 800 cabegas, 
no valor de Cr$ 3,0 milh6es, e uma produgao de 
avos de 2,8 milh6es de duzias, avaliadas em .. . . 
Cr$ 2,3 milh6es. 

Realizou-se, no Parque Castelo Branco, entre 
11 e 19 de margo de 1970 a VI Exposic;ao Feira de 
Animais e Produtos Derivados, de ambito nacional, 
na qual foram expostos e vendidos animais de di
versas ragas e proced€mcias. 

Os pecuaristas sao orientados par 40 veterina
rios, existindo varias entidades especializadas no 
assunto, como a Agencia do Departamento de Pro
duc;ao Agropecuaria do Parana, Departamento de 
Defesa e Inspegao Agropecuaria, Servigo de Defesa 
Sanitaria Animal, Departamento de Produgao Ani
mal, Fundo de Equipamento Agropecuario. 

Agricultura 

EM 1960 o Censo Agricola verificou a existencia de 
1. 447 estabelecimentos (13. 044 ha de area) , dos 
quais 1. 237 de terras pr6prias. 

Os 1. 447 estabelecimentos assim se distribuiam 
segundo a area: 1.111 de menos de 10 ha; 326 de 
10 a menos de 100 ha e 10 de 100 a menos de 
1.000 ha. 

Ravia 1.138 estabelecimentos destinados a agri
cultura e agropecuaria e 225 a pecuaria . 

Em 1968, a produc;ao agricola atingiu Cr$ 3,3 
milh6es e a area cultivada foi de 3. 447 hectares. Os 
ptodutos tinham a seguinte distribuigao: 
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VALOR 

PRODUTOS AGRICOLAS Numeros % sobre absolutos 
(Cr$ 1 000) o valor 

Uva. 063 29,5 
Mandioca .. . 660 20,2 
Batata-doce .. 420 12,9 
Milho .. . ... . . . . . . . 238 7,3 
Albo .. 206 6,3 
Outros (1). . . . . . . . . . . . ...... 776 23,8 

TOTAL.. 3 263 10 0,0 

(1 ) Em outros incluem-se cebola, batata-inglesa, lara nja , 
feijiio, tomate, trigo, pera, m a<;a, t angerina , caqul, centeio, 
m elancia, arroz, figo, pessego, fumo-em-folha, a mendolm, 
aveia, limao, fava e marmelo. 

PRODUCAO AGRiCOLA -1968 
VALOR 

llllllJl Uv o 

IB±I Mond;oco 
~ Bo ta ta doce 

~ M;lho 
CIJ Ou t ros 

A principal cultura, a uva, rendeu 2.406,4 t e 
utilizou area de 188 ha; a mandioca, 3.000,0 t e 200 
ha ; a batata-doce, 3.360,0 t e 280 ha; o milho, 
1.980,0 t e 1.100 ha e o alho, 102,8 t e 50 hectares . 

Ha uma serie de colonias em torno de Curitiba, 
entre elas a Afonso Pena, instalada em 1908, pelo 
governo estadual. Os colonos vivem em "habitat" 
disperso, em casas confortaveis e se organizam em 
cooperativas. 

Os agricultores contam com a assistencia de 65 
agronomos. 

Entre as repartig6es pertencentes ao setor agri
cola citam-se: Estagao Experimental de Curitiba, 
Instituto Nacional do Desenvolvimento Agrario, De
partamento de Economia Rural , Departamento de 
Produ<;ao Vegetal , Funda<;ao de Assistencia ao Tr~
balhador Rural , Instituto Brasileiro de Desenvolvl-
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menta Florestal, Departamento de Economia do Mi
nisterio da Agricultura, Delegacia Federal de Agri
cultores, Inspetoria de Defesa Sanitaria Vegetal do 
Parana, Departamento de Economia Rural , Compa
nhia Agropecuaria de Fomento Econ6mico do Para
na, Departamento de Extensao e Fomento, P6sto de 
Analise de Vinhos. 

0 Sistema Brasileiro de Extensao Rural -
ABCAR tern em Curitiba urn escrit6rio local subordi
nado ao regional de Lapa. 

Em 1968 for am cadastrados pelo n'TCRA. urn to 
tal de 3. 000 im6veis rurais. 

Prodtt(ao Exlrali t'a V e get a/ 

0 MATE surgiu na economia paranaense com a ex
ploragao dos planaltos, fazendo florescer as povoa
g6es ja existentes. Tornou-se r esponsavel pelo im
pulso decisivo ao desenvolvimento de Curitiba e 
pelas primeiras manifestag6es de comercio exterior . 
Outro fa tor importante foi a extragao, beneficia
menta e industrializagao do pinho. 

Em 1968 a produgao extrativa vegetal consti
tuia-se de : lenha, 5. 000 m", val en do Cr$ 19,0 mi
lhares; erva-m at e cancheada , 3,3 t e Cr$ 1,1 milhar 
e castanha-do-para, 27 ,5 t , no valor de Cr$ 27 ,5 
milhares. 

Prodtt fao Extrativa Mineral 

ENTRE OS produtos extrativos, cita-se a a.gua mineral 
cuj a produgao, em 1968, atingiu a 237.600 li tros, no 
valor de Cr$ 12,1 milhares. 

Pinho 



A extragao de pedra de granito para constru
g6es e calc;amentos alcangou, em 1968, 150 .915 m' 
no valor de CrS 858,8 milhares. 

A PRAC:.Il DE CURI TIBA 

CuRITIBA e urn importante centro comercial, exer
cendo gran de influ€mcia sabre outras pragas da r e
giao Sul. Eleva-se a 14.552 o numero de seus esta
belecimentos com erciais (at acadistas 152, predomi
nando os r amos de secos e molhados e tecidos, 
14.390 varejistas e 10 mistos). - -

Serl'i{OJ 

EM 1968 con tavam-se 3.412 estabelecimentos de 
prestagao de servic;os, entre os quais cabe destacar 
64 hoteis, 26 pens6es, 2 dormit6rios, 305 r estauran
tes, 1. 400 bares , botequins e similares, 305 sal6es 
de barbeiros, 410 de cabeleireiros para senhoras, 599 
oficinas de reparac;ao de veiculos, 4 de 6tica, 6 de 
conserto de refrigeradores, 86 de r adios e TV, 5 de 
conserto e pint uras de veiculos, 43 de r el6gios, 54 de 
aparelhos eletricos em geral e 24 de reparac;ao de 
bicicletas. 

Bcmco.r e E.rtabelecimento.r Financeiro.r 

Os ESTABELECIMENTos bancarios se localizam princi
palmente no centro comercial da cidade, m 8.is pre
cisamente nas ruas XV de Novembro, Marech al Deo
doro , Floriano Peixoto , Monsenhor Celso, Dr. Murici 
e pragas Tiradentes e Zacarias. Exist em tambem 
diver sas agencias nos bairros m ais populosos e dis
tan tes do centro, como Portao, Bacach eri , Merces, 
Juveve , bern assim nas vilas de Santa Felicidade e 
Campo Comprido. 

Opera vam no Municipio , em 1968, 82 estabele
cimentos bancarios: matriz do Banco Comercial do 
Parana e 9 agencias; matriz do Banco do Estado do 
Parana e 4 agencias ; matriz do Banco Mercantil e 
Industrial do Parana e 9 agencias; matriz do Ban
co Tibagi e 3 agencias; agencias dos bancos Alianga 
do Rio de J aneiro, Anchieta, Auxiliar de Sao Paulo, 
America (4) , America do Sul, Bahia, Bandeirantes 
do Comercio (2) , Brasil, Brasileiro de Descontos , 
Brasileiro da Industria e Comercio, Brasilia , Brasul 
de S. Paulo, Comercial do Estado de Sao Pa ulo, Co
mercia e Industria de Minas Gerais, Comercio e In
dustria de Sao Pa ulo, Crectito Real de Minas Gerais, 
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Estado de Minas, Estado do Rio Grande do Sui, Es
tado de Sao Paulo, Francisco Teles, Itau Ame
rica, The First Nation al City Bank of New York, 
Frances e Italiano para a America do Sui, I r 
m aos Guimaraes (2) , Industria e Comercio de Santa 
Catarina, Industrial e Comercial do Sui, Lar Brasi
leiro, Lavoura de Minas Gerais (2), Bank of London 
and South America Limited, Mercantil de Minas Ge
rais, Mercantil de Sao Paulo, Mineiro do Oeste, Na
cional do Comercio (4), Nacional da Lavoura e Co
mercia, Nacional de Minas Gerais (2), Nacional do 
Norte , Noroeste do Estado de Sao Paulo, Portugues 
do Brasil, Planalto de Minas Gerais, Provincia do 
Rio Grande do Sui (2) , Ultramarine Brasileiro e .1 
Uniao de Ban cos Brasileiros. 

Curitiba situa-se entr e as oito maiores pragas 
das capitais do Pais, logo ap6s Sao Paulo, Rio de 
J aneiro, Porto Alegre , Bela Horizonte, Salvador, 
Recife e Brasilia. No Estado, e a mais importante, 
como se verifica no movimento bancario referente 
ao ano de 1968: 

CONTAS 

Caixa .. 
Emprcstimos .. 
Dep6sitos a vista e a curto 

prazo . . . 
Dep6sitos a mcdio prazo . 

SALDOS EM 31 DE DEZEMBRO 
(Cr$ 1 000) 

Curitiba I Londrina j Maringa I Pa.ra nagua 

50 %7 17 108 6 768 2 723 
238 196 88 933 49 005 44 300 

400 307 84 344 43 459 29 263 
20 243 2 451 2 179 376 

Existem ainda 10 Agencias da Caixa Economica 
Federal, 7 Cooperativas de Crectito e 7 de Consumo. 

Compensa{aO de Cheques 

EM 1969, Curitiba er a o setimo colocado entre os mu
nicipios das capitais, no movimento de compensagao 
de ch eques, quanta ao valor. No ambito estadual, 
situava-se em primeiro lugar: 

MUNICfPIOS 

Curitiba ..... . . . . .. . . . . . . . . 
Loudrina .......... ... . .. . 
:vraring~\ .... . . . . ... . . . 

18 

CHEQUES 

. I Valor 
Numero (Cr$ 1 000) 

4 909 557 
2 190 628 
1 728 903 

8 319 018 
2 297 025 
1 708 449 

VALOR 
l\ILEDIO 

POR 
CHEQUE 

(Cr$) 

1 694,45 
1 048,57 

988.17 



A Camara de Compensagao vem registrando mo
vimento sempre crescente: 

N." de ch eques Valor dos Valor m eclio 
cheques cheques por ch eque 

(unidades) (C r$ 1 000) (C rS) 

1965 2 523 280 1 458 050 577,83 
1966 3 938 903 2 272 721 747,88 
1967 3 329 930 3 110 114 933,98 
1968 4 278 270 5 549 468 1 297,10 
1969 4 909 557 8 319 018 1 694,45 

No 1.0 semestre de 1970 foram compensados 
2 . 694.005 cheques, no valor de Cr$ 5,4 bilh6es. 

Movimento de ExpMtafao e Impot"tafao 

0 MUNICIPIO utiliza, como vias de exportagao e im
portagao, as ferrovias, rodovias e transportes aereo 
e maritima, este atraves do Porto de Paranagua. 

Exporta, em m aior escala, acess6rios para au
tom6veis, caminh6es, 6nibus, tratores, etc.; bulbos, 
tuberculos, sementes diversas, flares frescas ou pre
paradas ; ferramentas manuais, erva-mate, madeira 
beneficiada, cereais e produtos manufaturados, en
tre eles m6veis de alto padrao, para todo o Pais. 

Em 1968, o montante da exportagao alcangou 
11 t (peso liquido) , no valor de Cr$ 89,1 milhares. 

Entre os diversos produtos importados con
tam-se obras impressas (livros , revistas, jornais, 
etc.), produtos quimicos, aparelhos de telecomuni
cag6es, avi6es a helice, computadores eletr6nicos, 
acess6rios para impressao e aparelhos eletrodiag
n6sticos . 

Propriedade Imobiliaria 

No PRIMEIRO trimestre de 1970 registraram-se 566 
inscrig6es de Hipotecas Convencionais, no valor de 
Cr$ 32,1 milh6es e 2. 784 Transcrig6es de Transmis
s6es de Im6veis, valendo Cr$ 43,8 milh6es (1. 426 
por Compra e Venda no valor de Cr$ 34,2 milh6es). 

A tabela a seguir indica o movimento das Ins
crig6es e das Transcrig6es referidas, no qi.iinqi.ienio 
1965-69: 

ANOS 

1965 . 
1966 . . 
1967 .. 
1968 . . 
1969 . . 

TRANSCRIQOES DE 
IMO VEIS POR 

CO:tviPRA E VENDA 

Quantidade I Valor 
(n .0 ) (Cr$ 1 000 ) 

6 549 4 985 
8 589 11 072 
9 100 40 215 
8 460 69 068 

411 95 175 

INSCRIQOES DE 
HIPOTECAS 

CONVENCIONAIS 

Quantidade j Valor 
(n.0 ) , (Cr$ 1 000) 

822 7 553 
1 007 9 148 
1 195 27 130 
1 930 55 015 
2 082 90 053 
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Constntfoe s 

CuRITIBA, enquanto acelera seu progresso e se ex
pande em amplas e modernas avenidas, busca solu
cionar o problema h abitacional. 

As construc;;oes se multiplicam. Surgem bairros 
luxuosos, em loteamentos de empresas particulares 
e de entidades governamentais, como a COHAB-CT, 
Companhia de Habitac;;ao Popular de Curitiba. 

Em 1969 foram solicitadas 3. 251 licen<;as para 
constrUI;; ao (3 .178 em 1968) . para uma area de 
1.229 . 717 m" (1.428.382 m" em 1968) , no valor de 
Cr$ 167,6 milhoes (Cr$ 137,1 milhoes em 1968) . 
Era de 660. 153 m ' a area das edificac;;6es e de 
450.232 m' a residencial. Quanta a area n ao resi
dencial , 116.995 m" eram destinados a construgao 
de sal as e saloes ; 33. 508 m' a loj as ; 48. 225 a gara
gens e 11 . 193 m' a outras nao especificadas. 

A area das edificac;;6es somava 660.153 m ', dos 
quais 512.001 m' para residencias, 44.252 m" para in
dustrias, 86.955 m ' para comercio e 16.945 m' para 
outros fins. 

As h abitac;;oes totalizaram 4 . 811 , sendo 2. 852 ca
sas e 1.959 apartamentos. 

Concederam-se 2.186 licenc;;as de "habite-se" 
(1 . 542 em 1968), para uma area de ten·eno de 
809.520 m' (689. 892 m" em 1968 ) , no valor de 
Cr$ 98,0 milh6es (Cr$ 49,4 milh6es em 1968) . A 
area construida m edia 406 .868 m', sendo de ..... . 
296.422 m" a das residencias. Com relac;;ao a area 
nao residencial, 56 .343 m' r eferiram-se a salas e sa
toes ; 22 . 260 m" a lojas ; 25 .835 a garagens e 6.008 
a outros fins. 

A seguir um quadro de indices simples, taman
do-se par base o ana de 1965 = 100, elaborado pelo 
Banco de Desenvolvimento do Parana, em colabo
rac;;ao com o Instituto Brasileiro de Economia da 
Universidade do Parana: 

AREA LICENCIADA 
PRRIODO 

Total I-Iabitayfio 

1965 . . . . . . . . . . . . 100 100 

1966 . . . 179 126 

1967 .. . 137 118 

1968 .. 182 205 

No exerc1c10 da profissao, trabalham na Capi
tal paranaense 1. 523 engenheiros e construtores li 
cenciados. 
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Sed e do Ban co d e D esen volvi ment o d o Par an a S/A 

Tramporle Fen oviario 
EM 18815 inaugurava -se a Estrada de Ferro Curitiba
-Paranagua, considerada a maior obra de engenha
ria ferroviaxia do Pais e de transcendental impor
tanc ia para o desenvolvimento econ6mico do Estado. 
Construida nas encostas da Serra do Mar, possui 
trilhos e timeis incrustados e abertos nas rochas, 
muitos trechos equilibrados s6bre profundos abis
mos. Dai surgiu a linha m estra da Estrada de Ferro 
do Parana. A 2 de margo de 1894 entrou em trafego 
o seu prolongamento ate Ponta Grossa . 

0 Municipio e sede da Rede de Viagao Parana
-Santa Catarina, integrante da Recte Ferroviaria Fe
deral que o serve atraves da Linha Paranagua 
CPonta Grossa-Paranagua), com estagoes em Ba
rigui, Portio e Curitiba (inicio do r amal Rio Branco 
do Sul) ; e do Ramal Rio Branco do Sul (Curitiba
-Rio Branco do Sul) , com estac;oes em Curitiba e 
ColOnia Argelina. 

Ligagoes com cidades vizinhas: ATaucaTia, em 
43 minutos; Almirante Tamandan~, em 40 ; Pira 
quaTa, em 45. 

Ligac;oes com as capitais: Sao Paulo-SP, via 
Ponta Grossa-PR e Itarare-SF, em tempo m edio de 
2 dias; Rio de Janeiro-GB, via Ponta Grossa-PR, Ita
rare-SF e Sao Paulo-SF, em 3 dias em media. 

T rctnsporte Rodoviario 
A LIGACAO de Curitiba com Sao Paulo e Rio Grande 
do Sul- estabeleceu-se, com regularidade, a partir de 
1730, atraves do caminho de Sorocaba a Viamao. 

Em 1873, era entregue ao trafego a estrada da 
Graciosa, unindo Curitiba a Antonina, rodovia de 
grande importancia econ6mica p ara o Municipio . 
Mais tarde , em abril de 1882, era a vez de urn tre
cho de 56 km do "Caminho para Mato Grosso", via 
Curitiba -Ponta Grossa. 
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Em Curitiba esta o marco zero Cprecisamente 
na Praga Tiradentes) do sistema rodoviario para-· 
naense, de maior importancia para o Municipio do 
que o ferroviario, por suas ligag6es com os principais 
centres urbanos e sua grande penetragao . 

As estradas paranaenses recebem designag6es 
de ac6rdo com sua importancia econ6mica. Entre 
t6das, por ser a mais conhecida, a Rodovia do Cafe, 
que une o Municipio ao Porto de Paranagua ; tam
bem a do Xisto, integrante da Rodovia do Sudoeste, 
que a tinge a Foz do Iguagu . 

< r· 
Al..MIRANTE TAMANOAiE 0COLOMBO 

Conve,50e.s : 

ROOOVl 0. FEDERAL 
RODOVI A ESTADUAL -

FERROVIA 

AEROPORTO ~ 

0 sistema rodoviario do Estado interliga-se com 
o federal: a BR-116, asfaltada, procedente da Gua
nabara e de Sao Paulo, corta Curitiba, em sentido 
Norte-Sul, ligando-a a Santa Catarina e Rio Gran
de do Sul ; a BR-277, asfaltada, parte de Paranagua, 
atravessa o Municipio e passando pela Foz do Iguagu, 
atinge o Paraguai atraves da ponte internacional ; 
a BR-468, tambem asfaltada, contorna o literal com 
destine a Florian6polis e Osorio, entroncando-se com 
a BR- 101 ; a BR-476 asfaltada de Curitiba ate Sao 
Mateus do Sul. 

Entre as rodovias estaduais, devem ser mencio
nadas : PR-5, em diregao ao Sudoeste do Parana; 
PR-51 , tragado da antiga estrada da Graciosa, atra
vessando a Serra do Mar, em demanda do literal ; 
PR-2, antiga estrada do Cerne, em diregao ao Nor
te do Estado; PR-55, via Piraquara, e as PR- 82 e 
83, com destine a Colombo, Almirante Tamandare 
e Rio Branco do Sul . 

0 Municipio e servido por 14 empresas de ani
bus, com 72 linhas urbanas e 4 in terdistri tais; 14 
com itinerario intermunicipal, das quais 6 com sede 
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Esta<;iio R odov iaria 

em Curitiba; e 6. com linhas interest[;,duais, sendo 
2 sediadas fora do Municipio: uma del as, a Estar 
Agencia e Turismo, tern linhas para o Uruguai, Ar
gentina e Chile. A area coberta diariamente pelos 
onibus equivale a 75 mil quilometros . 

A ligagao com a Capital Federal, capitais esta
duais e outras cidades pode ser feita como segue: 
com Brasilia, DF, em 20 horas, via Sao Paulo; Porto 
Alegre-RS, em 14 horas; Florian6polis-SC, em 6 ho
ras; Silo Paulo-SF, em 7 horas; Rio de Janeiro-GB, 
em 14 horas ; Araucdria, em 60 minutos; Almirante 
Tamandare, em 30 minutos; Piraquara, em 60 mi
nutos; Campo Largo, em 50 minutos ; Colombo, em 
45 minutos ; Sao Jose dos Pinhais, em 20 minutos 
e Quatro Barras, em 40 minutos. 

Foram registrados, em 1968, 38 .000 veiculos para 
passageiros, dos quais 25.761 autom6veis, 7. 319 ca
mionetas, 51 autolotag6es, 18 microonibus e 618 
onibus, 1. 584 veiculos tipo universal ou utilitario, 
2. 501 motonetas e 148 motocicletas; 7. 743 veiculos 
para carga, sendo 4. 806 caminh6es, 75 caminh6es 
basculantes, 25 caminh6es tanques, 10 caminh6es 
frigorificos , 2. 911 "pick-ups'' e furg6es e 667 rebo
ques. Registraram-se, ainda, 58 ambulancias, 8 car
ros funerarios e 17 outros veiculos nao especificados. 

T ransporte A ereo 

CURITIBA serve-se do Aeroporto Afonso Pena, a 15 
km da cidade, localizado no Municipio de Sao Jose 
dos Pinhais. Existe ainda o aeroporto da Base Aerea, 
no bairro de Bacacheri. 

0 Afonso Pena e utilizado pelas linhas regulares 
das companhias V ARIG (a Rio-Sao Paulo-Curitiba
-Foz do Iguagu-Assungao-Montevideu-Buenos Aires-
-Santiago; a Rio de Janeiro-Porto Alegre-Sao Paulo-
Porto Alegre ; e a Rio de Janeiro-Sao Paulo-Curiti
ba-Foz do I guagu) ; Cruzeiro do Sul (Rede Econo
mica Sui e Ponte Brasilia) ; VASP Ca Rio-Sao Paulo-
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Curitiba-P6rto Alegre) e SADIA Oinha circular Sao 
Paulo-F'oz do I guagu-P6rto Alegre-Sao Paulo e Sao 
Paulo-Curitiba-Londrina-Maringa-Umuarama) . 

As companhias mantem agencias comerciais n a 
Capital e o aeroporto ocupa , entre os do Pais, o 13 .o 
e 17° lugares em movimento de passageiros e carga, 
respectivamente. 

0 tratego t otal, em 1969 , teve o seguinte m ovi
mento: 

Aeronaves {Pousos . . . 3 . 600 
\ Decolagens 3 . 600 
{Desembarcados 51 . 141 
\ Embarcados . . 49. 943 

Passageiros 

{ Descarregada . . 28 . 487 
\ Carregada . . . . . . . . . 55.347 

Correia (kg) 

Carga (kg) f Descarregado . ... . . 452 . 076 
\ Carregado . .... . . .. 100 . 701 

No 1.0 semestre de 1970 h ouve um movimen to 
de 1 . 968 pousos, 1 . 967 decolagens, 25 . 607 passageiros 
desembarcados, 25 . 952 embarcados. A carga descar 
regada foi de 263 t , a carregada de 243. Quanta 
ao correio, desembarcou 26 . 501 kg e embarcou 14 . 110. 

A Cruzei r o do Sul liga a cidade, em v6os diarios, 
a Florian6polis - SC, em 45 minutos; a Sao Paulo-SP, 
em 50 minutos e ao Rio de Janeiro-GB, em 2 horas 
e 40 minutos; a Sadia faz a ligagao com Sao Pau
Zo-SP e Londrina-PR, em 1 hora ; Maringti, em 2 ho
r as e Umuar ama, em 2 horas e 55 min utos; a VARIG, 
liga -a a Foz do Iguac;u , em 1 hora e 5 minutos ; 
Assunqao-Paraguai, em 1 hora e 25 minutos ; Porto 
Alegre (v6o direto ) , em 1 hora e 55 minutos e Sao 
Paulo- SP (diario ) , em 45 minutos. A VASP estabe
lece comunicagao com Brasilia-DF, com escala em 
Sao Paulo-SF, em 1 hora e Be1o Horizonte, em 1 
h ora e 15 minutos e dai a Brasilia, em 1 hora e 55 
minutos. 

C omunicafOes 

Os cuRITIBANos se comunicam por t elefone, micro 
-ondas, ondas curtas, t elex e telegrafo, com os prin
cipais centros n acionais e o program a de telecomu
nicagao do Estado e um dos mais avan gados do Pais. 

Teve inicio o trabalho de ampliagao do servigo 
telef6nico urbana de Curitiba, com m elhoramentos 
na r ede telef6nica e a introdugao do servigo interur
ban o automatico . Com isto o Municipio est ara in
tegrado n os sistem as estadual e n acional, de disca
gem diret a a dist ancia . Program ada , ainda, em et a
pas post eriores, a exten sao da r ede, incluindo zonas 
rurais . 

A Cia . de Telecomunicag6es do P aran a . . . . . . 
(TELEPAR) ja implantou o sist ema de microondas 
que estabelece, em sua primeira fase, comunicag6es 
telef6nicas, em discagem direta. Presen temente, ja 
podem ser feitas ligag6es diretas para Sao P aulo , 
Rio de J aneiro e Porto Alegre. 
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Rua Dr. Murici 

A Empresa Brasileira de Cor::-eios e Telegrafos 
dispoe da Diretoria Regional sediada na rua XV de 
Novembro, 1 agencia postal-teleg·riiJica (Av. Repu
blica Argentina-Portae) , l telegr3Jica (Esta~;ao da 
Rede Ferroviaria FeC.er al) e 7 postotis, localizadas em 
Bacacheri, Santa Felicidade , um·Jara, Pinheirinho, 
Batel, Guabirotuba e Capan ema (Mercado Munici
pal). 

0 servi~;o telef6nic·J, a,ntes a cargo da Compa
nhia Telef6nica Naciorutl, vem de .ser adquirido pelo 
Governo do Estado. Conta com 20.589 aparelhos in.s
talados e tem liga~;aJ com a TKwEPAR. 

Quanta ao servigo :le radio, e~·dstem o do Pala
cio Iguagu, permitindo comunica~_;oes com Brasilia, 
Guanabara, Sao Paulo :: interior r:aranaense, e o do 
Servigo Radiotelegrafico da Secretaria de Seguranga 
Publica, que cobre t.Jdo o ter r itciri.o estadual. 

As Unidades das F6rgas Armadas, localizadas 
em Curitiba, e 15 estabelec imentoE particulares pos
suem servigos de radiocomunica~;·Ses. 
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Curso de M~sicu s.a~ ra 

0 MUNiciPIO proj eta-s :: r_o cenario cultural d J Pais, 
possuindo museus, biblidecas, esm<;6eE de r i dio e 
de te~ev:sao , cinemas., teatros e diversas ins-:;itui
<;6es cientificas. 

Atualmente sao rec.lizadas ex:pos1<;::.2s e sal6es 
de artes plasticas, salientando-se o tradic:io::1a:. Salao 
Paran aense. Atraves do Departamentc dE- Guitura 
foi efet t:ado o Curso I::1ternacional dE Mu:.i ~a e, 
anualmente, o Festiva l Folcl6rico E de Etn ias . 

Festival Folcl&rico 
e de Etnias 
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Este ana , no mes de janeiro, Curitiba foi sede do 
VI Festi·ml de Musica e do VI Curso Internacional 
do Parana, tornando-se, com issJ, centro musical do 
Brasil . 

Den ro de uma nova dinamica, o er_sino tern pas
sado par alterag6es profundas e Curitiba conta com 
bons e b:adicionais educandarios. 

Ach:tm-se em construgao diversos estabeleci
rr_entos :=scolares, estando prev:sta a conclusao do 
Centro ce Treinamento do Magi sterio, em convenio 
com o I:.1stituto Nacional de Es:udos Pedag6gicos e 
o GinasiJ Estadual Lemenha Lir_s . 

Cni uen ;.dade 

CuRrTIBA e urn dos m ais importantes centros univer
sitarios rto Pais, recebendo estudantes de todos os 
estados -Jrasileiros e ate do exte ::ior. E cognominada 
"Coimbr ::t Brasileira " e suas rua 3 despertam a aten
gao dos turistas pelo grande nlimero de universita
rios con: chapeus coloridos, dislintivos das escolas. 

Em _967, do total de cursos Euperiores do Estado , 
62 ,04 % er:am ministrados no Municipio , que e sede de 
duas Ur.iversidades: a do Parana, uma das mais 
a~1.tigas do Brasil, fundada em 1312 e a Cat6lica, em 
1959 . 

A U<iversidade F ederal do Paran a, oficializada 
em 27 je margo de 1913, se~undo Lei estadual 
n.O 1. 28-t,, e desmembrada em 1915, foi restaur ada 
p8lo Decreta-lei federal n ° 9. 323, de 6 de j unho de 
1946, que lhe concedeu as r egalias de Universidade 
Livre . F'inalmente, em 4 de dezembro de 1950, a Lei 
n. 0 1 . 254 federalizou-a. 



Faculdade de Ciencias Econ6micas 

0 conjunto universitario localiza-se, de modo 
geral, no centro da cidade e abrange todo urn quar
teirao. Fica entre as ruas Presidente Farias, XV de 
Novembro , Travessa Alfredo Bruffrem e Fraga San
tos Andrade. Entre as ruas Dr. Faivre e a XV de 
Novembro estao situadas as faculdades de Filosofia, 
Ciencias e Letras e a de Ci€mcias Econ6micas, junto 
a qual tambem funciona a Reitoria da Universi
dade Federal do Parana. Ainda na rua XV de No
vembro, esquina de Tibagi, esta a Reitoria da Uni
versidade Cat6lica do Parana, e, no m esmo local a 
Faculdade de Filosofia, Ciencias e Letras da mesma 
Universidade. 

No bairro Guabirotuba, inicio da Avenida Sena
dor Salgado Filho, localiza-se a Faculdade de Di
reito da Universidade Cat6lica de Curitiba. 

Ponto de destaque e o Centro Politecnico da Es
cola de Engenharia da Universidade Federal do Pa
ran a , situado em local pitoresco do Jardim das 
Americas, de onde se a vista quase t6da a cidade. Na 
mesma area esta a Escola de Quimica, da Universi
dade Federal . 

A Univer sidade Federal do Parana constitui-se 
dos seguintes r amos de ensino (1970) : 

Escola de Engenharia - com os cursos de ciclo 
basico, arquitetura e urbanismo e engenharia civil, 
mecanica e eletricista ; corpo docente de 161 pro
fess6res e 1.328 alunos matriculados. 

Faculdade de Filosotia, Ciencias e L etras -
cursos de letras, jornalismo, matematica, quimica, 
fisica, hist6ria natural, ciencias sociais, filosofia, 
geografia, hist6ria, pedagogia, licenciatura em cien
cias e orientac;ao educativa; 133 professores e 1.669 
alunos; 

Faculdade de Economia e Administragao -
cursos de ciencias econ6micas, ciencias contabeis 
e de administrac;ao; 54 profess6res e 995 alunos ; 

Faculdade de Farmacia e Bioquimica - cursos 
farmaceutico e de bioquimica ; 48 profess6res e 287 
alunos; 

30 



Faculdade cle F>losojia, Ciencias e Letras 

Escola de Agronomia e Veterinaria - cursos de 
agronomia e vet erimiria; 90 profess6res e 798 alu
nos; 

Faculdade de Direito - 41 profess6res e 645 
alunos; 

Faculdade de Odonto logia - 68 profess6res e 
170 alunos; 

Curso de Biblioteconomia e Documentacao - 14 
l?Eofess6res e 63 alunos; " 

Escola Nacional de FZ01·estas - curso de enge
nharia florestal; 34 profess6res e 236 alunos; 

Escola de Quimica - curso de engenharia qui
mica; 81 profess6res e 425 alunos; 

Faculdade de Medicina - 171 profess6res e 
1.117 alunos; 

Escola de Educar;ao Fisica e Desportos - 35 
profess6res e 281 alunos; 

A Universidade cat6lica do Parana se compoe 
de: 

Faculdade de Filosojia, Ciencias e Letms -
com os cursos de filosofia, filosofia de seminario, li
cenciatura em ci€mcias, desenho, ciencias sociais, 
jornalismo, letras, pedagogia, matematica, fisica , 
quimica e hist6ria natural; 110 profess6res e 1 . 114 
alunos (1968) ; 

Faculdade de Ciencias Econ6micas - cursos d~ 
administragao, ciencias econ6micas e sociologia, po
litica e administrac;ao publica ; 50 profess6res e 686 
alunos (1970) ; 

Faculdade de Direito - com 23 profess6res e 263 
alunos (1968) ; 

Escola de Enfermagem Madre Leonie - 31 pro
fess6res e 52 alunos (1968) ; 

Faculdade de Ciencias Medicas - 87 profes
s6res e 372 alunos (1970) ; 

Escola de Servir;o Social - 21 profess6res e 83 
alunos; (1968); 
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Colunas cc :Jni,;eTsi'dade Fedem/, 

Exiat~ ainda os seguintes Est:tbelec _mentos 
Isolado3 ( 1970) : 

Es(X)/:c~ de Be las A1·tes e Mu~·ica oiCJ Pa:-ana -
cursos ce :;:Jintura, musica e canto; <36 p rofe 3,6res e 
516 alurto3: 

Fac·J21:ade de Ciencias Eccn6micas ~o Pa::rana -
cursos de :::i€mcias econ6rr_icas e contaeeis ; ~ 6 pro
fess6res ~ 133 alunos (1968 ) ; 

Factll!ia.de de Direito de -Curitita 
sores e :!JC alunos; 

Esco:a de Mtisica Carlos GomEs 
piano, ·r _o~ino , acordeao , teori a mu:sieal 
da musica : 17 profess6res e 146 alur:m ; 

30 :;:J rofe3-

Cl:tSOS de 
e hist6ria 

Esco:a. de Ed'.l-car;Cio F isica e D eS}:ICTtos io Pa
rana - c1arsos de educa<;a fis ica e despon;os e de 
tecnicet d :=sportiva ; 37 profess6res ~ 228 alunJs 
(1968 ) : 

Fa :n. icade Evangelica de Medicina de !7uritiba 
- Inic:i::JU suas atividades em 1970, com 137 uunos e 
25 profe:;s.)res. 

-:: Jlegio Estad'.lal 



Emina !Vledia 

0 cuRso normal vern sofrendo enormes modifica
g6es e, levando-se em conta a alta importancia do 
comercial e industrial, foi t6da ampliada a r ede de 
ensino. 

Em 1969, o ensino de nivel media era ministrado 
em 190 unidades escolares, existindo 4 . 823 profes
s6res . Foi de 51 . 304 alunos a m atricula inicial. 

0 movimento escolar foi o seguinte: 

CURSOS 

TOTA L. 

Ginasial. . 
Coleg ial. 
Indust1·ial. 
Cornercial. . 
Normal. 

UN IDADES 
ESCO-
LARES 

(1) 

190 

99 
34 
18 
17 
22 

i'i G1vlERO 
DE 

PROFES-
SORES 

(2) 

4 823 

2 650 
1 000 

472 
247 
454 

ALUNOS 
MATRI-

CULADOS 
NO 

INiciO 
DO ANO 
LETIVO 
DE 1969 

51 304 

35 093 
7 862 
2 106 
3 379 
2 861 

( 1) Con sideram -se u niclad es escolares cada u rn d os cursos 
m an t iclos pelos estabelecimen t os. - (2 ) Contam-se m ais de 
u n1a vez os profess6res que lecionan1 e1n mais cl e un1 esta 
be lec im en t o. 

Entre os est abelecimentos de maior numero de 
alunos dest acam-se a Escola Tecnica Federal do 
Paran a (165 profess6res e 1 . 919 alunosl, o Insti
tuto de Educagao do Paran a (155 profess6res e 
1. 853 alunos) , o Ginasio Estadual Tiradentes (109 
profess6res e 1 . 817 alunos) , o Colegio Senhor Born 
J esus ( 41 profess6res e 1 . 113 alunos) e Colegios Es
taduais do Paran a (362 profess6res e 1. 755 alunos) , 
Professor Vict or do Amaral (110 profess6res e 1.610 
alunos), Rio Branco (82 profess6res e 1. 566 alunos) , 
Pedro Macedo (69 profess6res e 1. 405 alunos) e 
America ( 49 profess6res e 1. 009 alunos) . 

0 SENAI mantem escolas profissionais no setor 
do ensino industrial e o Municipio conta ainda com 
o Colegio Mili tar , o Seminario Sao Jose, o Cen
tro Brasileiro de Cultura Brasil-Estados Unidos, a 
Associagao de Cultura Francesa Brasileira (Alianga 
Francesal . 

Emina Primaria 

EM Curitiba ja esta sendo adotada a experiencia 
baseada n a promogao automatica dos alunos do cur
so primario, r ealizada por meio de pro•Jas-diagn6s
tico, atraves do rendimento escolar . 
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0 ensino primario geral e mantido pelo Governo 
do Estado e por particulares, contando com os cur
sos pre-primario, primario, fundamental comum e 
supletivo . 

Com referencia ao Censo Escolar de 1964, era 
excelente a cota de alfabetizagao do Municipio , 
88,3 %, sendo de 88,8 % nas areas urbana e suburbana 
e de 77 % n a rural. Estas percentagens eram bern 
superiores a media do Estado (63,5 %) e a do Pais 
(66,1%). 

As criangas, em idade escolar, tinham a seguinte 
distribuigao: 

CRIANQAS RECENSEADAS 

DISCIUJVIINAQAO 
De 0 a 14 

a nos 

Curiliba ..... . ..... 140 756 

Areas lll"bana e snblll"bana 134 777 
Area rural. .. 5 979 

POPULACAO DE?o14onos 

M il hobitantes 
65·-------

U rbano Ru ral 

§ Freqi..ientom escolo 

De 7 a 14 a no s 

Total I Freqtientam 
escola 

66 831 59 G1 0 

64 096 56 904 
2 735 2 106 

Ravia 2.115 pro
fess6res regentes de 
classe e 1.229 nao 
regentes, estes ulti
mos localizados nas 
areas urbana e su
burbana. 

Dos r egentes de 
classe, 1.738 eram 
normalistas (3 na 
area rural) e 377 
nao normalistas (16 
n a area rural ) . 

Em 1968 o ensino 
primario era repre 
sentado por 174 es
tabelecimentos esco
lar es, on de 3. 658 
profess6res leciona
vam a 69. 418 alunos 
m atriculados no ini
cio do ana. Conta
vam-se 71 grupos 

escolares, entre eles o da Vila Nossa Senh ora da Luz, 
com capacidade para 1.700 alunos, um dos m aiores 
de Curitiba. 

0 Servigo de Educagao de Excepcionais , da Se
cretaria da Educagao, atuando numa area altamente 
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especia lizada, promoveu a instalagao de classes es 
pecia is em grupos escolares e realizou cursos de aper
feigoamento de profess6res, para o ensino especia
lizado nao s6 em Curitiba como no interior do Es
tado. 

Emino Prima1'io Supletivo 
EM 1968 existiam 39 cursos de ensino primario su
pletivo , entre eles o do Instituto Paranaense de Ce
gos . 0 corpo docen te era compos to de 408 profes
s6r es, h aven do 7 . 000 alunos m atricula dos. 

0 ztl roJ EminoJ 

CoNVEM ressaltar a inda , no setor de ensino, o Cen
t ro Experimental Papa Joao XXIII, que proporciona 
educagao aos j ovens . :E uma nota vel experiencia 
comunitaria, que soluciona problemas que vao desde 
a educagao primaria ate a orientagao t ecnica e psi
col6gica , artes domesticas, a lfabetizagao de adultos, 
artesanato, etc . 

Ha tambem diversos estabelecimentos para o 
aprendizado de linguas como a Associagao de Cul
t ura Franco-Brasileira, Centro Cultural Brasil-Es
tados Unidos e Sociedade Brasileira de Cultura In
glesa. 

Ressalte-se, a inda, para o ensino militar o Curso 
de Preparagao de Oficia is de R eserva CCPOR), e es
colas de Oficiais Especialistas e de Infantari a de 
Guarda do Minist erio da Aeronautica. 

I m jn ema Peri6dica 

A 1.0 DE ABRIL de 1854 circulou o primeiro jornal, o 
Dezenove de D ezembro, funda do e redigido por Can
dido Martins Lopes. 

Mais tarde, em 20 de set embro de 1857, surgia 
a primeira edigao do Jasrnim, 6rgao litera rio da Pro
vincia , e em 1861 a do Mascarado, jornal politico . 

A Republ ica, 6rgao oficial do Clube Republicano 
de Curitiba, apar eceu em 15 de margo de 1886 e o 
Diario Popular , republicano, em 3 de novembro de 
1887, sob a r esponsabilidade do j ornalista e grande 
historia dor Jose Francisco da Rocha Pombo . 

Atualmente , h a doze jornais diarios, Diario do 
Paran a Ctiragem anual de 4. 705. 000 exemplares), 
do Jamal de Curitiba (1.537 .000 ) , Diario Oficial do 
Estado (1.369.215), Correia do Parana (828.000 ) , 
Diario da Tarde (68.200 ), Gazeta do Povo (4.857.709 ) , 
Tribuna do Parana (4.040.200 ), Diario Populw· ... 
(205 .890) e 0 Estado do Parana (5.202.600 ). Exis
tem dais peri6dicos semanais, Voz do Parana (ti
ragem de 600 .000 exemplares) e Jamal Lud, editado 
em polones (219.950) e urn mensal , o Mundo Es
pi7'ita (60.200). 
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As revistas editadas sao: tres bimestrais, a Fo
rum do Parana (tiragem de 4.500 exemplares), A 
Divulgw:;ao (12 . 000) e 0 Rosacruz (42.000); duas se-
manais 0 Lavrador (1.300) e TV-Programas . . . . 
(737.700) ; duas mensais , Revista Panorama ... . . 
(345 .000 ) e Parana Judiciario (4.800) e uma dhiria, 
Revis t a TV -Arte (91.800) . 

Ha 27 livrarias e 40 tipografias, entre as quais 
Artes Graficas Industria e Comercio, Edit6ra Diario 
Popular, Empresa Diario da Tarde, Grafica Born, 
Grafica Vicentina, Grafica Herim, Grafica Parana, 
Gapiski & Gapiski, Impressora Helvetica, Impres
sora Guarani, Impressora Paranaense, Imprimax, 
Imprensa Oficial do Estado, Listas Telef6nicas Bra
sileiras, Orlando Ceccon, Papelaria Max Roesner, Pa
pelaria Requiao, Santos & Gabardo Ltda., Tipogra
fia Santa Cruz, Tipocap e Tribuna do Parana. 

Bibliotecas 

HA em Curitiba 61 bibliotecas, o que demonstra o 
alto grau de cultura do povo curitibano . Contam
-se 9 federais, destacando-se, quanta ao acervo , a 
da Faculdade de Medicina da Universidade Federal 
do Parana ( 12 . 942 volumes), Faculdade de Filosofia, 
Ciencias e Letras (33. 667 ), Escola de Engenharia do 
Parana (14 .196) , e Faculdade de Direito da Univer
sidade do Parana (32. 880) ; 9 estaduais, entre elas 
a Biblioteca do Museu Paran aense (7. 096 volumes) , 
do Centro de Letras do Parana (5 .120) , Biblioteca 
Publica do Paran a (152. 989) e do Tribunal de Jus
ti<;a ( 4. 600) . Quan to as 43 de car a ter particular' ci
tam-se a da Faculdade de Filosofia da Universidade 
Cat6lica do Parana (21. 970 volumes) , do Instituto 
Brasileiro de Filosofia do Parana (12. 000), do Ser
vigo de Biblioteca do SESC (7. 851) , do Cen.tro Cul
tural Brasil-Estados Unidos (6 .140), da Associagao 
Medica do Parana (7 .035) , do Clube Curitibano 
(7. 734) e do Instituto Neo-Pitag6rico (8. 678). 

A Biblioteca Publica do Parana situa-se entre 
as m ais modernas do Pais, com sistema de consulta 
direta. Emprestou 836.225 livros, a tendeu a 655.388 
leitores, tendo sido registradas 1. 682.967 consultas 
a livros e 521.002 a peri6dicos. Alem disso, realizou, 
de 1966 a 68, cerca de 40 exposig6es. 

i\!Iusem 

ExrsTEM dais grandes museus: 

Museu Paranaense - Fundado em 1876, pelo 
ilustre escritor e histori6grafo Agostinho Ermelino 
de Leao, coadj uvado por outras expressivas figuras 
da epoca e pelo governo da Provincia. E urn estabe
lecimento que hom·a a cultura do povo paranaense 
e gragas a sua extraordinaria projegao nos circulos 
culturais do Estado, em 1957 foi desmembrado, com 
a criagao do Instituto de Hist6ria Natural do Parana, 
instal ado na Fraga 19 de Dezembro. 
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0 museu e de na tureza geral, excetuando a par
te de Hist6ria Natural. Possui notaveis e valiosas 
colec;oes h ist6ricas, objetos de arte antiga, arte in
digena paranaense, numismatica, etc . Esta situa
do na rua Buenos Aires, esquina da Avenida Batel e 
foi tombado pelo Pa trimonio Hist6rico e Artistico 
Nacional. 

Museu Coronel David Carneir o - Organizado e 
mantido par seu diretor e proprietario, o historiador 
David Antonio da Silva Carneiro , situa -se n a rua 
Brigadeiro Franco , 1 . 828, no perimetro urbana da 
cidade. Detem importantes sec;oes de numismatica 
e documentac;iio hist6rica, arqueol6gica e artistica 
de valor inestimavel, tombadas pelo Patrimonio His
t6rico e Artistico Nacional . 

Em ambos os museus tern sido muito significa
tivo o aumento das visitas, especialmente das cole
tivas. Estas, na sua grande maioria, de estabeleci
mentos de ensino do Estado, de diversas unidades 
da F'ederac;iio e a te do Exterior . No Museu Paran a
ense , em 1968, observou-se urn afluxo de 20. 650 visi
tantes. 

Radiodifusao 

No AMBITO da radiodifusao encontram-se em fun
cionamen to t res estac;oes de televisiio, TV Iguas
su-Canal 4, TV Paranaense-Canal 12 e Radio e Te
levisiio Parana-Canal 6. Ha 13 r adiodifusoras - a 
Radio Colegio Estadual do Parana , ZYS-81., em ondas 
medias; Radio Independencia do Paran a Ltd a ., 
ZYS-86, em ondas medias; Sociedade Radio Emis
sora Paranaense, ZYS-9, ondas medias, curtas e fre
qiiencia modulada; Radio Cruzeiro do Sul Curitiba, 
ZYS-42 , em ondas medias e freqiiencia modulada ; 
Difusora Ouro Verde, ZYS-50, em ondas me
dias; Radio Santa Felicidade, ZYS-60, em on
das medias ; Radio Tingui, ZYS-46, em ondas medias 
e freqiiencia modulada; Radio Colombo do Parana 
ZYS-42, em ondas m edias; Radio Curitibana, 
ZYS-47, em ondas medias; Radio Cultura do 
Parana, ZYS-25, em ondas medias; R adio Marumby, 
ZYS-32, em ondas medias e freqiiencia modulada ; 
Radio Sociedade Guairaca, ZYS-5, em ondas medias 
e Radio Clube Paranaen se, PRB-2, em ondas m edias 
e curtas, a m ais antiga, fun dada em 1924. 

Associa[oes Cultttrais, Cientificas e D esportivas 

CuRITIBA possui inumeras instituigoes que exercem 
grande influencia no aprimoramento do seu povo 
sendo a mais antiga o Club Conc6rcaa, fundado em 
1869, com a tividades sociais, culturais e desportivas . 
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Ha 135 associag6es culturais, despor t ivo-cultu
rais e r ecreativas, salien tando-se a Academia de Le
t ras J ose de Alencar , fundada em 1939, a tualmente 
com 509 s6cios . 

Dest acam-se, quan ta ao numero de s6cios, as 
seguintes: Sociedades Thalia , Club Curit iban o e So
ciedade de Cultura Fisica Duque de caxiai (cultu
r ais e desportivas) ; Antiga e Mistica Ordem Crucis 
(estudos misticos e fil os6ficos) ; Sociedade de Cul
tura Artis tica Brasilia Itiben'l (cultural , artistica e 
musical) ; Vasco da Gama Futebol Club, Sociedade 
UnUio Juventus, Graciosa Country Club, Liverno 
Bolich e Club, Britania Esporte Club, Club Atletico 
Primavera e Esporte Club Agua Verde (desportivas) ; 
Sociedade Recreativa Esporte Bangu, Sociedade Ope
r aria Ben eficente Esportiva Iguassu, Sociedade Ope
raria e Be:J.eficente Internacional Agua Verde, Ope
r ario Esporte Club do Ahu, Operario Merces Futebol 
Club, Palestra Italia, Coritiba Futebol Club, Cen t ro 
Operario do Campon es, Circulo Milita r do Paran a, 
Club Litera rio e Recreativo do Portao, Club Atletico 
Paran aense, Club Atletico Ferroviario e Club Muni
cipal de Curitiba (desportivo- recreativas) . 

Cinemas 

Ex rSTEM excelentes casas de divers6es en t r e as quais 
contam-se 25 cinem as . Destacam -se : Cine Vit6ria, 
com 1.712 polt ron as; Palacio, com 1.620 ; Avenida , 
com 1. 590; 6 pera, com 1 . 588; Lido, com 1 . 440 ; Pla
za, com 1.180; Sao Joao, com 1.100 ; Gloria , com 
1 . 069 e Arlequim, com 1 . 000 . 

T eatms 

0 S·ETOR t eatral e representadO par t res casaS de 
espet aculos : o Teatro de Balsa, com 350 polt ron as; o 
da Reitoria da Universidade Federal do Parana, com 
702, o Teatro Guaira, recen temente t ran sformado 
em Fundagao. :Este ul t imo, atualmente em fase de 
reconstrugao, esta situado n a rua 15 de Novembro, 
ponto central da cidade. Ter;\ dais auditorios, fun
cionando atualmente o m enor , com capacidade para 
504 espect adores . For am realizados, em 1968 , cerca 
de 637 espet aculos, assistidos por 189 . 959 pessoas , e 
ainda 57 representag6es em 19 cidades do Estado, 
com o comparecimen to de 32. 056 espectadores . 

Festividades 

ENTRE os festejos populares conta-se o carnaval, 
com desfil e de blocos, alem de bailes em t odos os 
clubes da cidade; e den t r e os folcl6ricos, destacam 
-se os folguedos juninos, festas nat alinas e de Ana 
Novo . 

38 



· Quanta as festividades de cunho religioso, as 
mais antigas e tradicionais sao: a de Nossa Senhora 
da Luz, padroeira do Municipio, em 8 de setembro; 
Sao Sebastiao, 20 de janeiro ; Sao Jose, 19 de margo ; 
Nossa Senhora Aparecida, 8 de maio; Santa Rita de 
Cassia, 22 de maio; Sao Estanislau, 7 de m aio; San
to Antonio, 13 de junho; Sao Pedro e Sao Paulo, 29 
de junho; Sao Crist6vao, 27 de julho; Sao Judas 
Tadeu , 28 de julho; Senhor Born J esus, 8 de agosto; 
Assungao de Nossa Senhora, 15 de agosto; Nossa Se
nhora das Merces, 24 de setembro; Sao Francisco de 
Assis, 4 de outubro e Santa Terezinha, 3 de outubro. 

Alem dessas realizam-se comemorag6es com da
tas m6veis, como as de Corpus Christi, com impo
nente procissao, A.scensao do Senhor e Semana 
Santa. 

N OTAS PARA 0 TURISTA 

A CIDADE e o Municipio de Curitiba, bern dotados de 
a trag6es turisticas, sao visitados com frequencia por 
pessoas procedentes de varios pontos do Pais e por 
estrangeiros. Disp6em de excelentes meios de hos
pedagem, estes em numero de 105, dos quais 69 ho
teis, 33 pens6es , 2 dormit6rios e a Casa do Estu
dante Universitario. 

Entre os hoteis ha os de categoria internacio
nal e os de luxo, citando-se: Iguagu, Guaira Palace 
Hotel, Presidente, Mariluz, Grande Hotel Moderno, 
Lord, Maracana, Tau, Cacique, Rheno, Plaza, Socie
dade Hoteleira Querencia Ltda., Johnscher, Ritz, 
Roma, Regencia, Braz, Palace, Climax e Sao Jose, 
alem de outros. 

A seguir, a lgumas indicag6es para os turistas 
que demandam a capital curitibana: 

Catedral Metropolitana - importante e gran
dioso templo cat6lico, de invulgar beleza, construi
do em estilo g6tico, em 1894, identico ao da Se de 
Barcelona. Localiza-se na praga Tiradentes, antigo 
largo da Matriz. 

Instituto de Biologia e Pesquisas Tecnolog'icas 
do Parana - situado no populoso bairro de Baca
cheri, e 0 mais importante instituto ciei).tifico do 
Parana, integrante da administragao estadual. Do
tado de moderna aparelhagem e de pessoal tecnico 
especializado, possui ainda um museu de mineralo
gia, onde sao encontradas amostras de minerios de 
todas as regi6es do Estado. 

Ali sao fabricados produtos farmaceuticos e ve
terinarios e realizadas pesquisas cientificas e tecno
l6gicas . 

Passeio Publico de Curitiba - aprazivel recan
to , no coragao da cidade, possui jardins, lagos, par
ques infantis, aquaria , colegao zool6gica, bares e 
r estaurantes. 

Graciosa Country Club - centro recreativo 
tradicion al, disp6e de piscina e campos esportivos, 
achando-se localizado no bairro de Bacach eri. 
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Passew P1ib!icc· - o Lago 

Colonia Santa Felk idade - sec:lz do distrit::> do 
mesmo nom e, e JXlvoaca por imigra:ntes italiar:os e 
poloneses. Notabilizou- ~e pela exceleucia de sem vi
nhos e por conservar os costurr_es c u·opeus. 

Colonia Cam po Co:mprido - sece do distritn de 
igual nome, fundada 3 coloni:;ada por imignmtes 
italianos. Possu ~ tamb:\m importantes fabrica.; de 
vinhos. :E o Distrtto de maior prodvgao agricol.'t do 
Municipio , especia.lmente hortali\;a& e frutas. 

Colonia Santa Candida - fu n.:iada no sE: culo 
X I X , r:or :talian o.:;, a poucos quil6cetros da .sede 
municipal, hoj e i ransf<>rmada em bairro e ]Xmto 
final cia Av . Pa:-ana, a mais bela d3 Curitiba. 

Colonia Abra nches - dista seis quilometro.:; do 
centro da cidade, fundada por imt~;rantes pobne
ses, no governo c o Presidente Fre6erico Carlo3 de 
Arauj o Abr ::;.nche3, grande im.pulsbnador cto seu 
progre~so. 

Alto das Merces - bairro ::)opu_oso, situado no 
ponto ~·nais elevado da cidade, de onde se deEcor
t ina vi.sta panor§.:nica de Curitiba e arrectores. Di
visa-se ainda, rn direc;;ao n ordes1 e, a ch am ada 
"paisagem 2.lpina ' da Serra do Ma r 

Minas de Ou:-o - pertenc ::-m a fi rma "Min as 
Leao Junior Ltda." e sua expbr aQ:-3-o esta pa~ali
zada. Desse estabelecL-nento fm am extraidas mi
lhares de ton el3.cas d3 minerio bruto e mai:: de 

Passeio P 'l- b l ico - o A c:; ucirio 



40 quilos de ouro fino por ano. Para atingi-la, 
segue-se o seguinte intinerario: sai-se de Curitiba 
pela linha de 6nibus Sao Bras ou Campo Comprido, 
dai, por estrada particular da firma ate a mina, 
h avendo uma distancia de 3 quil6metros . 

Engenho de Beneficiamento de Erva-Mate -
Estabelecimento industrial da firma Leao Junior 
Ltda., constitui grande atrac;ao turistica em face de 
sua organizac;ao econ6mica e social. E de grandes 
proporc;oes, destacando-se seu restaurante, que for 
nece otima alimentac;ao para mais de 350 trabalha
dores. 

Clube Curitibano - Fundado em 1882, locali
za-se no centro da cidade, em moderno edificio pro
prio , de nove andares, esquina das ruas 15 de No
vembro e Barao do Rio Branco. Tem atividades cul
turais e artisticas . 

Centro Civico - Conjunto arquitet6nico cons
t ituido pelo Palacio Iguac;u - compreendendo o 
Palacio do Governo e a residen cia do Governador 
- Palacio da Assembleia Legislativa, Palacio do 
Tribunal do Juri e Prefeitura Municipal de curi
tiba. Situa-se no perimetro urbana , na Av. Dr. Can
dido de Abreu. 

Biblioteca Publica - Um dos mais importantes 
edificios publicos, localizada nas esquinas das ruas 
Dr. Murici e Candido de Leao. 

Pra<;a Ruy Barbosa - Atraente logradouro, in
teiramente asfaltado, com arborizac;ao e jardim, de
fronte a tradicional Santa Casa de Misericordia. 
Dotada de bela e moderna fonte luminosa. 

Coh~gio Estadual do Parana - Suntuoso edifi
cio de propriedade do Governo Estadual. Possui pis
cinas , largas areas destinadas a recreacao e todos 
os requisitos indispensaveis a um mode1:no educan
dario. 

Universidade do Parana - Magnifico conjunto 
universitario, no centro urbana, entre as ruas 15 de 
Novembro, Presidente Farias, Travessa Alfredo Bruf
fem e Prac;a Santos Andrade, abrangendo um gran
de quarteirao da cidade. 

Igreja da Ordem - Situada na Prac;a da Or
dem, e o mais antigo edificio da cidade, construido 
em 1837 e reconstruido em 1893 . 

Alto Sao Francisco - Local pitoresco, em ponto 
elevado, de onde se descortina a cidade e adjacen
cias, destacando-se as ruinas de um antigo mos
t eiro jesuitico, da segunda metade do seculo XVI. 

Escola do SENAI - Merece ser destacada pela 
sua organizac;ao e completo equipamento. 

Igreja do Rosario - Construida por escravos 
em 1737, e uma clas mais antigas da cidade. Com
pletamente reconstruida em estilo colonial. Dignos 
de m enc;ao os esplendidos a ltares e azulejos . 

Igreja Sao Estanislau - Templo da colonia po
lonesa, datado de 1909, com preciosas imagens. 

Cassino Abreu - Com piscina, bosque para pi
queniques e outras divers6es populares. Encontra-se, 
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no mesmo local, a fonte Ahu, de agua mineral, lar
gam ente utilizada pela populagao. 

Tres Marias Clube de Campo - Com parques, 
j ardins, piscinas e campos de esportes. :E considera
do urn dos m ais apraziveis pontos de recreagao da 
sociedade curitibana. Situa-se entre a Colonia Or
leaes e Sao Braz, povoados do Distrito de Campo 
Comprido . 

Jardim das Am ericas - Bairro populoso, num 
dos pontos mais elevados e pitorescos, de onde se 
avista t6da a cidade. E cortado pela BR-116, que 
se cruza com o marco zero da nova rodovia BR-277, 
ligando Curitiba a Paranagua. Localizam-se nesse 
bairro o Hospital Sao Carlos, Hospital do Cancer, 
Centro Politecnico da Escola F ederal de Engenharia 
e a Escola de Quimica . 

Ha muito que ver na cidade, a comegar pelas 
resid€mcias particulares e edificios publicos. Con
vem lembrar uma visita aos museus Paranaense e 
Coronel David Carneiro e Teatro Guaira , ja men
cionados em capitulos anteriores, clubes, hip6dromo 
e os nucleos coloniais nos arr ectores da cidade. 

Contam -se tambem numerosos monumentos his
t6ricos e artistic as . 

ASPECTOS SOCIAlS 

Urbaniza[ao 
CURIT:IBA, segundo Hermes Fontes, e a "Cidade Sor
riso" e agrada a quantos a visitam. :E sobretudo 
jovem, nao obstante ter quase tres seculos de exis
tencia. 

0 primeiro centro urbana era a Fraga Tiraden
tes que, hoje, ao lado da rua XV de Novembro, cons
titui o coragao da metr6pole. La se encontram a 
Catedral, bancos, as melhores loj as, hoteis, repar
tig6es publicas e os arranha-ceus que comegam a 
caracterizar a cidade. Est a vem crescendo ordena
damente, havendo urn plano diretor de urbaniza
gao, e sua fisionomia t em se modificado horizontal 
e verticalmente. A noite e feericamente iluminada , 
surpreendendo pelo grande movimento . 

Existem 2. 268 logradouros, sen do 2. 155 ruas, 45 
a venidas, 53 pragas e 15 j ardins e parques. Do to
tal, cerca de 1.100 sao pavimentados, 1. 015 com 
iluminagao publica e 900 com arborizagao, contando
-se, aproximadamente , 100.000 predios. 

A pavimentagao asfaltica e a de paralelepipedo 
abrangem todo o centro urbana e a m aior parte do 
perimetro suburbano . Dizem que Curitiba e o pa
r aiso dos pedestres, em face de suas amplas calga
das. 

Novas arterias tern surgido, como a Joao Battega 
e a avenida Centenario . A John Kenn edy, com 
4. 200 m de extensao, e a Parana, com 4 . 800 possuem 
pista dupla, a jardinamento central e iluminagao a 
mercurio. 
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Entre os principais logradouros destacam-se as 
pragas General Osorio, Zacarias, Tiradentes, Ruy 
Barbosa, Vinte e Nove de Margo, Ouvidor Pardinho, 
Santos Andrade , Eufrasio Correia, Sen ador Correia 
e Dezenove de Dezembro; o Largo de Sao Francisco ; 
o J ardim Publico ; as avenidas Sete de Setembro, 
Agua Verde, Anita Garibaldi, Batel, Brasil, Repu
blica, Luiz Xavier dentre outras e a rua Marechal 
Deodoro da Fonseca, esta com ilumina<;ao ultra 
moderna e principal arteria para o tr:ifego leste
-oest e. 

Existem 69 bairros, citando-se: J ardim Los An
geles, Bacach eri, Bat el, Vila Gua ira, J ardim Cen
tenario, Alto Cajuru, Merces, Gloria, Pilarzinho, 
Agua Verde , Santa Quiteria, Vila dos Bancarios, 
Portao, Belem, Osorio, Marumbi , Santa Terezinha, 
Universidade, Born J esus, Born Retiro, Vila Izabel, 
J ardim das Merces, Ahu de Baixo, Ahu de Cima, 
Cabral, Liberdade, Vista Alegre, Iguagu, Capanema, 
Caj uru, Passeio, General Carneiro, Juveve, Saldanha, 
Nossa Senhora da Luz, Sao Francisco, Seminario, 
Bigorrilh o, Taunay, Barigui , Vila Lin d6ia , Vila Sao 
Paulo e Sao Braz . 

A vida social e bern inten sa , h avendo luxuosos 
clubes , teatros, cinemas, "night-clubs", boates e 
restaurantes, para todos os gostos . Os mais sofisti
cados possuem cozinha internacional, como o Guai
raca, Matterhorn , Ile de France, Nino, Clube do Co
mercia, Candelabre, La Tavola , Colibri, Roda D'Agua, 
Rincao da Gralha Azul, Onha, entre os principais. 
Ha os populares e os tipicos: chineses, a r abes, ale
maes, fr anceses e italianos . :Estes ultimos se con
centram , em geral, no bairro de Santa Felicidade. 
Encontram-se ainda pizzarias, confeitarias e lan
chonet es de todos os tipos . 

Existem cerca de 30 boates, citando-se : Zimba
loo, Bugatti, Para-Raios, Ferro Velho, "La Vie en 
Rose" e Nega Ful6, entre outras. Dos numerosos 
"night-clubs" destacam -se A Gaiola, Centro Comer
cial Curi tibano e Barril. 

Serviw r de Utifidade Ptlblica 

CuRITIBA e uma das capitais brasileiras m ais bem 
servida de energia eletrica. T6da a cidade, vilas e 
zona rural sao beneficiadas com este servigo . 

Em 1968, h a via 111. 255 ligag6es eletricas , volta
gem de energia distribuida (residencial ) de 127 e fre 
qiiencia de 60 ciclos; segundo. 

0 sistema adotado, na rede de esgotos, e 0 se
parador absoluto, e se est ende por m ais de 292 km ; 
o emissario por 2 km. Havia, em 1968, 273 logradou
ros servidos por esgotos sani tarios, 18. 035 predios 
esgotados por foss as e 21. 315 pel a rede . Os pogos de 
inspegao de visita eram em numero de 3. 102. 
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No mesmo ana, o 
servi<;o de limpeza pu
blica e r emocao de lixo 
utilizava 22 "caminh6es 
e 41 outros veiculos , 
empregando 10 pessoo.s 
na administragao, 278 
na coleta, varredura , 
capinagem e servi
<;os correlatos, 20 nos 
transportes e 238 nos 
dais servi<;os, simulta
n eamente. Quanta aos 
logradouros beneficia
dos, 583 eram p e l o 
servi<;o de remo<;ao 
de lixo domiciliario, 
395 pelo de limpe
za das vias publicas e 
173 pelos dais servigos. 

A agua fornecida ao 
Municipio e captada em 
manancial, com linhas 
adutoras que medem 12 
km. Completam o sis
tema de captagao e 
adu<;ao 7 esta<;6es ele
vat6rias e 6 reservat6- ~ . 
rios, sendo de 589 km 
o comprimento das linhas distribuidoras Ha 468 lo
gradouros publicos com canalizagao, e q-.tanto as li
gag6es com a rede distribuidora, contan1-se 28.185 
hidr6metros, 8. 713 ligag6es livres, 45 bicu, torneiras 
e chafarizes publicos e 405 hidrantes p:::::-a extin<;ao 
de incendios. 

0 sistema de abastecimento de agu:a. ficara de
finitivamente solucionado em 1970, co1r_ a entrada 
em funcionam ento da Estac;ao do Rio Ig _: agil - Re
servat6rio do Corte Branco. 

P n ~a Timdentes 
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Assistencia Social 

No SETOR assistencial registra-se a expenencia do 
"Programa de Agao Integrada de Servigos" que foi 
implantado em todo o Estado, em 1966, com a insta
lagao do Nucleo de Vila Feliz, suburbia de Curitiba . 
Os resultados foram expressivos e o bairro prestou-se, 
de maneira excelente, a experiencia . 

No habitacional, cita-se a Vila Nossa Senhora 
da Luz dos Pinhais, com 2 .150 casas construidas 
pela COHAB-CT . 

Contam-se 51 entidades assistenciais, entre as 
mais importantes, sendo 5 de ambito estadual: Ins
tituto de Assistencia ao Menor, Instituto P aranaense 
de Cegos, Sociedade de Defesa contra a Lepra, Se
cretaria de Saude Publica e Departamento do Ser
vigo Social. 

Quanta as de carater particular, citam-se : As
sociagao dos Pais e Amigos dos Excepcionais, Cen
tro Paranaense Feminino de Cultura, Sociedade 
de Socorro aos Necessitados, Instituto Sao Jose, As
sociagao Paranaense de Reabilitagao, Asilo Sao Luiz, 
Legiao da Boa Vontade, Lar das Criangas, Irman
dade da Santa Casa de Misericordia, Albergue No
turno Sao Joao Batista, Liga Paranaense de Com
bate ao Cancer e Associagao de Protegao e Assis
tencia a Maternidade e a Infancia das Merces, entre 
outras . 

Assist en cia H ospitalar 

CuRITIBA faz parte de um dos 17 Distritos de SatJde 
em que esta dividido o Estado . 

Encontravam-se em atividade, em 1968, 35 es
tabelecimentos hospitalares, com um total de 4.184 
leitos. Entre os hospitais: Victor do Amaral (espe
cialidade em gin ecologia, com 55 leitos) ; Cajuru (83 
leitos ) ; Ma ternidade do Taruma (20) ; de Clinicas 
da Universidade Federal do Parana, um dos mais 
completos do Pais, (3154 leitos) ; da Policia Militar 
(60 leitos); Oswaldo Cruz (especialidade infecto
-contagiosa (135); Evangelico de Curitiba (145); 
Santa Luzia (oftalmo-otorrino (11); Nossa Senhora 
das Gragas (193); Psiquiatrico Nossa Senhora da 
Luz (689) ; de Criangas Cesar P ernetta (160); Ma
ternidade Santa F elicidade (12); Sanatoria Sao car
los (tisiologia, 137) ; Cruz Vermelha Brasileira (80) ; 
Santa Cruz (60) ; e Sao Lucas (110) ; alem de 2 sa
n a torios, 6 casas de saude, 1 pronto-socorro, 5 clini
cas, 1 policlinica, 1 maternidade, o Instituto de Me
dicina e Cirurgia do Parana, a Santa Casa de Mise
ricordia, antigo e tradicional estabeleciment o, com 
capacidade para 326 leitos e a Associagao Parana
ense de Reabilitacao. 

Existem ainda 34 entidades particulares, das 
quais 8 ambulatorios, 3 associag6es assistenciais, 2 
creches, 1 centro social e 20 postos de puericultura. 
Quanta as de carater oficial totalizavam 19, sendo 
4 ambulatorios , 1 centro de puericultura, 3 departa -
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mentos, 2 postos de puericultura , 2 do INPS, 1 de 
saude publica, 2 unidades sanitarias, 2 servigos de 
assistencia medica, a Funda<;;ao de Assistencia ao 
Trabalhador Rural e a Campanha de Erradicagao 
da Malaria. 

Em a tividade, no setor de saude, 851 medicos, 
202 farmaceuticos, 410 enfermeiros e 790 dentist as . 
Contam-se 133 farmacias e drogarias e o Municipio 
disp6e ainda do Servigo de Assistencia Medica Do
micilia r (SAMDU), do Servigo Nacional de Doengas 
Mentais e do Dep artam ento Nacional de En demias 
Rurais. 

Religiao 
0 CULTO cat6liCO e 
praticado na Cate-
dral Met ropolitan a, 
em 2 igrejas comuns 
e em 41 par6quias, 
com suas matrizes e 
capelas. 

Existem t emples 
das igrej as ortodo
xa ucraniana, cat6-
lica ortodoxa e ca
t6lica brasileira; 51 
entidades do c u l -
to protest ante das 
quais 12 batistas, 21 
evan gelicas Assem
bleia de Deus, 1 mor
mon, 5 testemunhas 
de J eova , 5 presbite
rian as, 2 m etodi stas, 
1 menonita, 1 da co
munhao an glican a , 
1 luter an a e 2 ad
ventistas . 

Contam -se 31 uni
dades espiritas en-

Gatedra l M etropo l i tana 

tre as quais a Federagao Espirita do Paran a e 12 t en
das umbandistas registradas no Cart6rio de Pessoas 
J uridicas. 

ASPECTOS ADMIN IST RATIVO S E POLITICOS 

CURITIBA e sede da 5.a Regiao Milita r , ach ando-se 
inst aladas, entre outras, as seguintes repartig6es: 
Servigo de Alimentagao da Previden cia Social, Fun
dagao Nacional do indio, Servigo de Ac6rdo de 
Classificagao no Est ado do Paran a , Fabrica de Curi
tiba (5.a RM) , Servigo Nacion al de Informag6es, 
Delegacia Regional de Rendas Internas, Procura
doria da Fazenda Nacional do Paran a , Est a<;ao Me
teorol6gica, Nucleo Profil atico Universitario, Delega-
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cia do Tesouro Nacional, Delegacia Regional do 
Instituto do Agucar e do Alcool, Delegacia do Insti
tuto Brasileiro do Cafe, Delegacia do : .:inisterio da 
Agricultura e Delegacia de Estatistica do !BE . 

FinanfaS Pz'tblicas 

EM 1966 , a receita arrecadada pela Prefeitura de 
Curitiba foi de Cr$ 17,1 milh6es, s6 inferior a de 
sete Unidades da Federagao . Ainda na base do 
confronto, verifica-se que, entre os municipios de 
capitais, apen as Sao Paulo, Bela Horizonte, Recife, 
Porto Alegre e Salvador apresentaram arrecadagao 
superior a de Curitiba. 

0 Municipio contribuiu, com referencia a recei
ta estadual arrecadada, com 19,3 % do valor total. 

A arrecadagao vem crescendo de ano para ano , 
e em 1967, o movimento financeiro , em milh6es de 
cruzeiros, foi o seguinte: 

{ 
Uniao, 

Receita arrecadada : Estado, 
Municipio, 

Despesa municipal realizada: 

100,4 
58,0 
25 ,8 
26,5 

Foi de Cr$ 40,0 milh6es a arrecadacao munici
pal em 1968 e quanta ao orgamento municipal para 
1970 e ele da ordem de Cr$ 70 ,2 milh6es. 

Rep1'esentafaO Politica 

A CAMARA Municipal e composta de 20 vereadores e ?of-
achavam-se inscritos, em 1968, 239 .400 eleitores . 

FONTES 
As intorma96es divulgadas nest e trabalho toram, na sua 

maioria, fO?'necidas pelos Chefes das Se96es de Documenta9ii0 
e Divulga9ii0 , Tespectiv amente, Henrique Luiz Stoccheco e Wil
son Jose Xavier Pedm, da Delegacia de Estatistica do Estado do 
Parana. 

Utilizaram-se, tambbn, hist6rico e dados do: 2 .a edi9iio da 
monografia de F ernando Pereira Cardim, dos arquivos de do
cument~ao municipal do IBE, das publicac6es " Parana Eco
nomico" e "Companhia Paranaense de Energia Eletrica -
COPEL/1968", alem de diversos 6rgaos do sistema estatistico 
nacional. 
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