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Curitiba
belos jardins
e muito mais!
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Editorial

Especial Festuris
 

 A presente edição especial da 

Panorama do Turismo foi produzida com 

o objetivo de colocar informações sobre 

Curitiba nas mãos dos participantes do 

Festuris Gramado – Feira Internacional 

do Turismo 2018, entre eles, você, caro 

leitor. Dos mais importantes do

calendário turístico brasileiro – com

grande impacto promocional e efetiva 

geração de negócios voltados ao

incremento da cadeia produtiva do setor 

–, esse evento atrai milhares de

profissionais de operadoras turísticas e de 

agências de viagens, principais

responsáveis pela indução de fluxos de 

viajantes, e também público final

interessado em conhecer novos destinos.

 Com idêntica determinação de 

oferecer à leitura um produto editorial de 

qualidade e capaz de evidenciar as

potencialidades de comercialização de 

destinos turísticos paranaenses, Panorama 

do Turismo já havia feito circular antes 

no Festuris Gramado outras edições

especiais revelando atrativos do estado. 

Esse 2018 assinala o terceiro ano

consecutivo da presença de uma revista 

exclusiva no evento.

 Nas páginas a seguir, com efeito, 

o destino Curitiba é apresentado sob seus 

vários aspectos. Apesar do abrangente 

conteúdo jornalístico disponibilizado, a 

capital paranaense turística, lógico, vai 

além dos textos e imagens dessa edição 

especial.

Boa leitura!
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Os jardins
continuam
maravilhosos!
 Em 1953, ano do primeiro centenário de emancipação política do 

Paraná, a Ilustração Brasileira – à época, revista de alcance nacional

editada no Rio de Janeiro – produziu uma encorpada edição

comemorativa à data, retratando diferentes ângulos do estado e oferecendo 

ao leitor o perfil de várias cidades paranaenses. Uma das matérias, sobre a 

capital, destacava o título: São maravilhosos os jardins de Curitiba.

 Daqueles tempos para cá, a cidade evoluiu em diversos aspectos – 

virando modelo em termos de solução para problemas urbanos, por

exemplo, nas áreas de transporte público e preservação ambiental –, mas 

seus jardins, sem dúvida, continuam a encantar os visitantes. Aliás, no

correr dessas décadas, novos parques e praças, sempre coloridos com as 

flores de cada estação, acabaram se tornando fortes apelos turísticos da 

metrópole e ponto de parada obrigatório dos visitantes.

 A propósito, o Jardim Botânico configura cenário dos mais

requisitados pelos turistas para compor fotos e selfies. Está aí o motivo de 

ser escolhido para a capa dessa edição!

 Além dos belos jardins, Curitiba está inserida no mapa do turismo 

em função de muitos outros predicados, boa parte refletindo a forte

presença de imigrantes europeus em sua formação. A cidade disponibiliza

diversificada rede hoteleira, com opções de hospedagem para todos os

gostos. O roteiro gastronômico é dos melhores do país, com culinária

típica, regional e étnica. Possui importantes emblemas culturais, a exemplo 

do Teatro Guaira e do Museu Oscar Niemeyer, o MON. E ainda é base

perfeita para se descobrir atrativos próximos, como as localidades

históricas de Morretes, Antonina, Paranaguá e Lapa, a milenar Vila Velha e 

a exuberante Serra do Mar.

Página de

abertura da 

matéria

sobre 

Curitiba, 

na revista 

Ilustração 

Brasileira, 

de

dezembro 

de 1953.

Uma das 

fotos

mostra o 

Passeio

Público nos 

tempos 

onde

canoas 

eram

usadas 

pelos

visitantes
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Parques, praças e jardins
cidade. Mais extenso parque urbano do Brasil, o Iguaçu 

abriga zoológico com répteis e mamíferos variados. No 

Tanguá o visitante encontra um túnel, mirante e o

Jardim Poty Lazzarotto. No Parque Tingui, uma estátua 

do cacique Tindiquera reverencia os moradores originais 

da região e a réplica de uma igreja ortodoxa dá

expressão ao Memorial Ucraniano. A propósito, outras

etnias envolvidas na formação e desenvolvimento da 

cidade (as portuguesa, polonesa, alemã e japonesa) estão

homenageadas, respectivamente, nos bosques de

Portugal, do Papa e do Alemão e na Praça do Japão.

 Em termos de praças, a principal e maior é a 

 No circuito dos espaços verdes e floridos de

Curitiba, o Jardim Botânico, indiscutivelmente, caiu na 

preferência dos visitantes. Foi inaugurado em 1991,

inspirado em congêneres franceses. Dentro dos seus 

limites, além dos gramados, flores e matas, destacam-se 

a estufa metálica – com importantes espécies botânicas 

e uma fonte d’água –, trilhas e o Museu Botânico, local 

com exposições, biblioteca e auditório.

 Totalizando 1,4 milhão de metros quadrados de 

área, o Parque Barigui é o mais frequentado pelos

curitibanos – tem como moradoras permanentes

tranquilas capivaras, aliás, consideradas mascotes da

No alto, a estufa do Jardim Botânico, na despedida do sol. Acima, escultura de Tomie Ohtake, na Praça do Japão, e o 

Calçadão da Rua das Flores com as cerejeiras floridas
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Tiradentes, localizada 

no lugar onde, em 29 

de março de 1693, foi 

fundada Curitiba. Nela

situam-se o marco zero 

da cidade e o ponto

inicial da Linha

Turismo. Ainda na área 

central, ganham

evidência as praças

Osório, Santos

Andrade, Zacarias e 

Carlos Gomes.

 À semelhança 

de parques e praças,

várias ruas curitibanas 

são emolduradas por 

árvores floridas. Os ipês 

amarelos são

predominantes, ao lado 

das singelas cerejeiras. 

Essas últimas, no auge 

da florada, emocionam 

os pedestres de

passagem pelo Calçadão 

da Rua das Flores.

 Na área central 

de Curitiba, a atração é o 

Passeio Público. Há

décadas, constitui

importante ponto de 

lazer da população, com 

jardins, viveiros de aves 

diversas, restaurante e 

lago onde pedalinhos 

deslizam suaves.

A réplica de igreja ortodoxa

instalada no Parque Tingui revela a

homenagem da capital aos imigrantes ucranianos.

Já no Bosque do Papa (abaixo), centenárias

moradias construídas pelos colonos

poloneses preservam rica história

O Tanguá configura

outro dos parques muito

procurados pelos turistas.

Presença certa em

alguns desses espaços com

muito verde e água,

as capivaras viraram

mascote da cidade e

estampam produtos

vendidos

como lembrança
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Programas para turista
 Agora no período natalino, um

programa de turista – e dos curitibanos 

também – é apreciar o coral de crianças no 

Palácio Avenida, atualmente sede local do 

Bradesco. Do dia 30 desse mês até 16 de 

dezembro, o emocionante espetáculo vai 

dominar as noites de sexta, sábado e

domingo. A agenda oficial de festividades de 

Natal de Curitiba, porém, será desenvolvida 

entre 22 de novembro e 6 de janeiro, com 

mais de 70 atrações no centro e em vários 

bairros. 

 Outro programa imperdível para 

quem visita a cidade é percorrer, nas

manhãs-tardes de domingo, a Feira de

Artesanato do Largo da Ordem. Montadas 

nas ruas do Centro Histórico, um

sem-número de barraquinhas coloca à

disposição de tudo um pouco: brinquedos, 

utilidades domésticas, decoração, pinturas,

antiguidades etc. E em algumas dá para

saborear a culinária local.

 Na capital paranaense, ainda são 

indicados para visitas a singular Ópera

Arame – nesses meses de novembro,

dezembro e janeiro, com exposição de

esculturas gugantes do artista curitibano 

Luiz Gagliastri – e o Mercado Municipal –

guardião dos sabores e temperos da

cidade, com concorrida praça de

alimentação e vários cafés.

 Para quem tem tempo, um

passeio legal é descer de trem até Morretes 

por uma centenária ferrovia. Da mesma 

forma, vale visitar a Ilha do Mel, no litoral. 

Várias agências locais comercializam

esses programas.

Feira de

artesanato,

programa

imperdíveis

aos domingos.

Palácio Avenida, 

iluminado

para o tradicional

evento natalino, 

com o coral

de crianças.

E,  abaixo, a Ópera de 

Arame, obrigatória 

no roteiro de

visitas na capital do 

estado
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Multiplicidade religiosa

No alto, a Catedral, símbolo maior da crença católica. Acima, a Igreja da Ordem  –  onde, em anexo funciona o Museu de Arte 

Sacra – e a Igreja Presbiteriana localizada no Centro Histórico

 Viajante em busca de roteiros

religiosos encontra na capital do Paraná

manifestações dos mais variados credos. A fé 

local é cultuada em igreja, templo, sinagoga, 

santuário, mesquita, centro de candomblé...

 Para os católicos, a principal referência 

é a Catedral Basílica Menor de Nossa Senhora 

da Luz dos Pinhais. A atual edificação foi

inaugurada em 1893, mas sua

história remota ao século XVII, quando os 

primeiros moradores construíram uma pequena 

capela em homenagem à santa padroeira,

venerada no dia 8 de setembro. Uma vez por 

mês é oferecida uma visita guiada e gratuita em 

seu interior.

 A diversidade religiosa pode ser

constatada em um passeio a pé pelo Centro

Histórico. Pouco distante uma da outra, o

visitante vai encontrar nesse território a Igreja 

da Ordem Terceira de São Francisco das

Chagas, a Igreja de Nossa Senhora do Rosário 

de São Benedito, a Primeira Igreja Presbiteriana 

Independente de Curitiba e a Mesquita Imam 

Ali ibn Abi Talib.

 Curitiba também recebe peregrinos 

em visita ao Santuário de Schoenstatt, onde se 

destaca uma pequena capela para cultuar Nossa 

Senhora, erguida nos moldes da original,

localizada na Alemanha, e de outras cerca de 

200 ao redor do planeta.

 Também referência da fé na cidade é 

o Templo Maior da Igreja Universal, com área 

construída de 41.407 metros quadrados,

altura equivalente a um prédio de nove andares 

e capacidade para 5.200 lugares.
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Arte em museus e nas ruas

No MON, muitas

exposições algumas

vezes se estendem

às áreas externas.

A arte está presente

também nas ruas,

em murais de importantes

artistas locais.

No Museu Egípcio,

o visitante pode ver

uma múmia

 Dois emblemas culturais de Curitiba estão

caracterizados no suntuoso Teatro Guaíra e no amplo e 

moderno Museu Oscar Niemeyer, o MON. O primeiro, 

palco de encenações memoráveis, shows musicais e

espetáculos de dança. O segundo, espaço para singulares 

e importantes exposições de arte, algumas cumprindo

calendário internacional – sua arquitetura diferenciada, 

nascida na prancheta do conceituadíssimo arquiteto

Oscar Niemeyer, induziu ao uso da denominação popular 

de Museu do Olho e compõe selfies de turistas de todos 

os cantos.

 A cultura, a arte e a história ainda podem ser

vivenciadas nos teatros Fernanda Montenegro,

José Maria Santos, do Paiol e Positivo, entre

vários outros, na Capela Santa Maria, na Ópera de

Arame, no Sesc da Esquina. Da mesma forma, nos 

museus Paranaense, Egípcio – onde é possível ver uma 

múmia de verdade! –, do Holocausto, de Arte... E em um 

circuito artístico enfeixando diversas

galerias particulares.

 Em Curitiba, entretanto, as manifestações

culturais extrapolam os ambientes fechados para ganhar 

ruas e logradouros públicos. Pela cidade são

encontrados vários painéis, estátuas e murais – alguns 

assinados por artistas do naipe de Poty Lazzarotto, João 

Turin, Erbo Stenzel e Ricardo Tod –, além de coloridos e 

expressivos trabalhos de grafiteiros locais e

internacionais animando extensos muros e paredes.
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História,
hospedagem 
e mobilidade
 Território da tradicional feira dominical de

artesanato, de referências da religiosidade local, de

construções centenárias e também de restaurantes e bares 

descolados, o Centro Histórico constitui ponto de visita 

obrigatório. Nele também está a Praça Tiradentes, início 

do trajeto dos ônibus da Linha Turismo. A propósito, na 

capital os turistas têm outras opções para se locomover: os 

veículos das linhas regulares do transporte público – onde 

se destacam os longos articulados e as estações-tubo –, 

táxis, Uber, vans etc. E existe um serviço gratuito, o Leva 

& Traz, para hóspedes dos hotéis mantenedores do

Convention Bureau até o Restaurante Madalosso.

 Destino preferencial no mapa do turismo

brasileiro, Curitiba também acena aos viajantes com uma 

ampla e qualificada rede de hospedagem. Existem

acomodações para todos os desejos e tipos de orçamento. A 

hotelaria curitibana está ancorada em vários hotéis de

bandeira local – mas expressão nacional, a exemplo das 

redes Deville e Bourbon –, de marcas internacionais – entre 

elas, Pestana, Radisson, Quality, Sheraton – e também em 

simpáticos hostels.

Nesse prédio amarelo do Centro Histórico funcionam o Instituto Municipal de Turismo 

e um posto de informações. Os ônibus da Linha Turismo (detalhe ao lado) revelam a 

cidade aos visitantes. Os hotéis de bandeira de fama planetária

(no alto da página) também promovem a cidade
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Boa mesa,em
muitos lugares

 Santa Felicidade assumiu há 

décadas, com legitimidade, o posto de 

bairro turístico-gastronômico de

Curitiba. Afinal, ao longo do trecho local 

da Avenida Manoel Ribas sucedem-se 

diversos restaurantes para alegria de 

turistas em busca das saborosas e fartas 

mesas de cardápio italiano. A região foi 

um dos primeiros endereços, no Paraná, 

de imigrantes vindos da Itália. E até hoje 

as receitas da nonna são valorizadas e 

continuam conquistando paladares.

 Em Santa Felicidade fica um dos 

maiores restaurantes do planeta. Já

chancelado pelo Guinness Book of

Records, o Madalosso tem capacidade 

para atender sentadas, num só almoço, 

mais de 4.000 pessoas!

 A gastronomia da capital, porém, 

não está restrita a esse enclave italiano. O 

roteiro de restaurantes, bares, pizzarias, 

cafeterias e estabelecimentos do gênero 

é dos mais expressivos. Tem comida 

brasileira, japonesa, polonesa, mexicana, 

alemã, árabe... e, lógico, especialidades 

paranaenses. Quando bate a vontade de 

experimentar uma iguaria bem local, a 

pedida recai sobre a carne de onça, prato 

com corte bovino moído, preparado com 

temperos apropriados e servido cru sobre 

uma broa, com cebolinha verde por cima.

 Na região central e pelos bairros 

mais próximos igualmente surpreende a 

oferta de boas cafeterias para descansar 

depois de uma caminhada, para saborear 

um cafezinho elaborado com grãos

especiais e para conhecer um pouco mais 

sobre a alma dos curitibanos.

No alto da página, 

o portal do bairro 

mais gastronômico 

da cidade.

Café do Paço,

instalado em

endereço

histórico, ideal 

para um cafezinho. 

Abaixo, a carne de 

onça, prato típico 

da capital

paranaense
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