
 
Curitiba, a cidade sorriso que 
ganhou o carinho do mundo 

O clima de Curitiba, capital do Paraná, deu origem há um costume 
que só o povo  tem, sempre estar munido do famoso kit clima; 
composto de sombrinha, camiseta, blusa meia estação e jaqueta.  
São quatros estações em um dia só! Mas isso em nada interfere na 
opinião de quem escolheu essa cidade por sua qualidade de vida, 
para trabalhar,  vencer  e fazer história.  
 
O começo de tudo 
O nome Curitiba vem da língua Guarani, Kuri´yty que significa pinheiral, o que 
realmente na época fazia jus ao seu nome, pois tinha um infinidade  de grandes 
pinheiros. Tanto que a araucária se tornou símbolo da capital, estampada na 
cultura e na bandeira da cidade.   
Mas, antes de 1919 o nome da cidade era escrito bem americanizado, Curityba e 
Corityba até o então presidente do Paraná Affonso Alves de Camargo, estabelecer 
um decreto-lei. Nele era descrito que o nome escolhido e sem possibilidade de 
mudança, seria Curitiba.   
Agora vamos voltar na história, para saber quando essa cidade passou a existir. 
Quando os descobridores chegaram no Paraná, quem dominava a região eram os 
índios que já viviam ali há 7 mil anos. 
 E o pinhão, como tinha em abundância, era seu alimento principal e suas casas 
eram subterrâneas; viviam todos felizes caçando e pescando até o seu sossego 
acabar.  
E o motivo foi que encontraram ouro em Paranaguá, cidade litorânea do Paraná, 
que fez todos voltarem a atenção para o sul do Brasil. Enfim, o  progresso chegou 
de mala e cuia pronto para ficar. 



Então, todos animados, os colonizadores foram desbravando Curitiba que passou 
a ter comércio  de ouro, de pedras preciosas, erva-mate, exploração de madeiras 
e criação de gado.  
E a antiga vilinha que antigamente teve a honra de ser chamada de pequena 
cidade, hoje desponta como metrópole, abrigando cerca de 1 milhão e setecentos 
mil moradores.  
Enquanto a cidadezinha ia crescendo os imigrantes italianos, 
poloneses,ucranianos e europeus foram chegando e montando acampamento 
sendo  incentivados pelos governantes. 
E é por isso então que, Curitiba city, tem essa pitada estrangeira na sua 
arquitetura, costumes, cultura e principalmente na forma de recepcionar que vem 
de fora, tanto para morar como para passear. 
Mas, preciso dizer algo gritante que à tempos atrás infelizmente, perseguia os 
curitibanos, quem nascia aqui era taxado de antipático e nariz empinado.  Mas 
com a globalização, a maioria dos moradores já perdeu essa desconfiança  de 
gente arredia, herdada do passado colonial, ainda bem!  
 
De olho na qualidade de vida 
E para sua informação ser mais completa, saiba que Curitiba está na região sul do 
Brasil, do lado leste do Paraná, sendo o primeiro planalto. É a capital da 6ª 
unidade federativa mais populosa do Brasil. 
Já os municípios que fazem divisa com Curitiba são: 

  Pinhais  
 Colombo 
 Almirante Tamandaré  
 São José dos Pinhais  
 Fazenda Rio Grande  
 Araucária  
 Campo Largo 

Mas vamos falar da capital. Um dos melhores bairros para morar, top em 



qualidade de vida, para quem gosta de verde, tranquilidade e muita comida é o 
bairro Santa Felicidade. Possui um portal especial de entrada que dá a nítida 
impressão de você estarm entrando em outro país! 
Ele foi influenciado pelos italianos, tanto que o local é o centro gastronômico de 
Curitiba e tem um restaurante ao lado do outro, com arquitetura e decorações 
lindas e impecáveis.   
Por isso, quando passar na capital, é obrigatório dar um pulinho no restaurante 
Madalosso, o maior restaurante da América latina, no restaurante Iguaçú. E 
também no famoso Cascatinha, com uma vista linda de uma pequena cascata. 
 
O bairro Batel 
E em matéria de bairro bom para se morar, a melhor sugestão é o bairro Batel 
ao qual já foi até citado na revista Exame. Portanto, se você está pensando em 
residir em Curitiba, saiba que ele é um dos bairros mais caros e chiques do sul do 
Brasil.  
Mas você ainda pode escolher ertre outros bairros da cidade, que tem o custo de 
vida mais baixo e nem por isso, perdem a qualidade. Principalmente em questão 
de infraestutura,comodidade e praticidade. E São eles, Cabral, Bigorrilho, Centro 
Cívico, Mossunguê, Campina do Siqueira, Jardim Botânico e Mercês 
 
Quero trabalhar em Curitiba e agora? 
Pois bem, estamos falando em moradia, ok? Mas se o desejo é primeiro trabalhar 
para depois comprar sua casa ou apartamento dos sonhos, veio para o lugar 
certo.  
E vamos aos números para você entender o que estamos falando. Conforme 
dados do Caged, Cadastro Geral de Empregados e Desempregado,no 1º 
quadrimestre de 2018, foram assinadas  7.872 carteiras em Curitiba, que foram 
confirmadas pelo ministério do trabalho.  
Logo, esse número fez Curitiba ser a top em resultados de empregabilidade. 
Tanto que o saldo soma sete vezes maior que o mesmo período, só que no ano 
passado.  E para fechar com chave de ouro, foi o 4º melhor resultado do país. 
Em primeiro lugar que mais gerou empregos em Curitiba foi o setor de serviços, 



seguido da construção civil e por último, a indústria da transformação.  
Então, aqui vai a lista das melhores empresas para trabalhar em Curitiba: 
 Adobe Assessoria de Serviços Cadastrais 
 Aurora Alimentos 
 Alelo 
 Verisure Alarmes 
 VHSYS 
 BRQ Digital Solutions 
 Serede 
 Gocil Segurança e Serviços 
 Marketdata 
 Adecco 
 Prosegur 
 Everis 
 Sodexo 
 Wipro Tecnologies 
 IBM 
 Olist 
 Iron Mountain 
 ADP 
 Prosegur Brasil 
 Teleperformance 
 
O ônibus de turismo 



Curitiba é famosa  por seus pontos turísticos aos quais em sua maioria, 
envolvem parques, museus, espaços culturais, mirantes e muito mais. E você 
pode utilizar a linha  de turismo do ônibus Double decker que tem dois andares. 
Uma vez que paga a taxa de r$ 45.00, o turista conhece os principais pontos da 
cidade, tendo permissão de desembarcar em 4 desses lugares e embarcar em 
outro ônibus.  
Agora veja quais são os principais destinos para visitação: 
 Jardim Botânico de Curitiba 
 Museu Oscar Niemeyer 
 Memorial da segurança do transporte 
 Parque Tanguá 
 Estrada da Graciosa 
 Museu do Holocausto no Brasil 
 Parque Barigui 
 Arena da baixada (campo clube de futebol Atlético Paranaense) 
 Shopping Pátio Batel 
 Museu Rosa Cruz 
 Feira do Largo da Ordem 
 Bairro Santa Felicidade 
 Museu Paranaense 
 Park Shopping Barigui 
 Unilivre – Universidade Livre do Meio Ambiente 
 Universidade Federal do Paraná 
 SESC Paço da Liberdade 
 Theatro HSBC – Palácio avenida (só acontece em Dezembro) 
 Zoológico Municipal de Curitiba 



 Ópera de Arame 
 
O shopping Mueller 
E entre muitos praças históricas e prédios comerciais, tem um muito importante 
para a capital;  trata-se do Shopping Mueller que teve suas portas abertas ao 
público em 1983, com filial em Joinville. 
Naquela época, era o maior e melhor empreendimento comercial da cidade, que 
até então só tinha lojas convencionais. E esse espaço onde o shopping foi 
inagurado, antigamente era uma metalúrgica chamada Mueller e faz parte do 
acervo de construções do século XIX. 
E se você queria se sentir importante e dar aquele beijinho no ombro, era só falar 
que estava indo passear no Mueller,coisa de Curitibano. 
 
Passeio público 
Um dos locais que parece ter nascido junto com a cidade de tão antigo, é o 
passeio público, localizado bem no centro da capital. Ali existe um acervo de 
animais silvestres de várias espécies da mata atlântica e também um espaço 
separado somente para a exposição das temíveis cobras.  
E sendo um ponto turístico, tem um amplo restaurante para fazer um bom lanche 
entre uma selfie e outra tendo a bicharada do mini-zoológico como moldura. Mas 
infelizmente, uma das atrações que existia no passeio público foi desativada, o 
famoso pedalinho. 
E o motivo por causa da poluição que havia na água e o cheiro forte que exalava, 
principalmente em dias de sol. Sendo assim, a prefeitura da cidade, achou por 
bem deixar seco para saúde dos visitantes e dos animais.  
 
O parque Barigui 
E é praticamente impossível, você morar em Curitiba e nunca ter ido ao parque 
Barigui, uma área verde enorme com um lago circuncidado por ciclovia e acesso à 
pedestres.  



Sem contar com o mega shopping ali próximo chamado Park Shopping Barigui, 
que tem  mais de 300 lojas. Onde inclui praça de alimentação, academia de 
ginástica, lava rápido para seu veículo e até um centro de massagem! 
Mas tinha um atração bem peculiar à um tempo atrás no Barigui. Então eis que no 
ano de 2014, foi avistado  pelos frequentadores do parque, um jacaré passeando 
bem gracioso pelas águas do lago.  
E imediatamente, começou um monitoramento, visando o bem estar das pessoas 
e do animal. Mas depois, descobriu-se que eram 3, dois do papo amarelo e um do 
pantanal.  
Mas visando o bem estar de todos, dizem que os jacarés foram retirados. E isso 
logo depois que um vira-lata foi atacado por um deles mas, moradores da região 
dizem que ainda tem visto os animais rondando o parque.  
 
Festival de teatro de Curitiba 
E como falar dessa cidade sem mencionar o festival de teatro que acontece 
anualmente. Ao qual não deixa de ser um ponto turístico da região, por mais que 
aconteça em uma data específica do ano.  
Inicialmente, começou como uma idéia discutida em uma mesa de bar por Carlos 
Eduardo Bittencourt e Leandro Knoplholz que contaram com a ajuda de Cássio 
Chamecki e Victor Aronis.  
Inesperadamente, esse projeto que foi tirado do papel, tornou-se ação. E  foi 
crescendo, sendo divulgado em todo o Brasil e hoje tem produções teatrais e até 
internacionais,se tornando uma referência de grande peso para a arte cênica no 
Brasil.  
Inclusive já recebeu o troféu Gralha Azul, reconhecendo o estímulo e talento que 
essa oficina de arte proporciona para os atores Curitibanos.  
 
Como vai o trânsito em Curitiba? 
Por consequência da expansão que a capital paranaense experimentou, vieram 
novos moradores de todo Brasil, interessados em estabelecer residência, trabalho, 
faculdade e outros tipos de estudo. 



Sendo assim, um dos chamarizes foi a revolução do transporte público da cidade. 
Pois Jaime Lerner , arquiteto e urbanista que foi prefeito de Curitiba por 3 vezes, 
mudou toda estrutura urbanística da cidade, melhorando o transporte público em 
praticamente 100%. 
E tal feito fez Curitiba aparecer no mapa e ser conhecida no exterior como um dos 
melhores transportes públicos do país e prova disso é que o Transmilênio, em 
Bogotá, na Colômbia, foi inspirado nos ônibus Curitibanos! 
Mas... o que isso tem à ver com o trânsito?  
Os ônibus biarticulados tem rotas específicas somente para ele, o que facilita o 
fluxo dos demais veículos, evitando assim muitos acidentes e engarrafamentos 
gigantescos nos horários de rush, concorda comigo? 
Entretanto, os engarrafamentos em horários de trabalho, escola e afins, já se 
tornou algo parecido com metrópoles, antes em bairros que eram mais tranquilos, 
hoje um volume muito grande de veículos.  
Consequentemente, isso obriga muitos motoristas a deixarem o carro em casa e 
pegar o famoso biarticulado ou o ligeirão para evitar stress.  E sem dúvida 
também é pela a quantidade de carros na rua, soma um total de 1 milhão e 
quatrocentos mil veículos. 
Enfim, como toda capital evoluída que se preze, Curitiba tem seus pontos 
negativos e positivos. 
Enquanto tem engarrafamentos, furtos de veículos e brigas de trânsito de um 
lado; do outro tem motoristas conscientes, ruas sinalizadas e transporte público de 
qualidade. 
 
Curitiba e o meio ambiente 
A capital do Paraná ganhou o apelido de cidade ecológica devido a seu amplo 
cenário verde, paisagístico e bem distribuídas se estendendo até a serra do mar, 
onde se une a um ecossistema de floresta mista.  
E curiosamente, ainda existem araucárias que fazem parte do período das 
descoberta da cidade, claro que isso deve-se ao fato do corte das araucárias ser 
considerado crimes com penalização de muita. 
Apesar da mata atlântica já ter sofrido muita devastação, Curitiba por ser a cidade 
mais próxima, desfruta de um índice de ter 5x mais área verde por habitante se 



comparado ao índice de outras cidades do Brasil, perdendo somente para 
Goiânia.  
Aí você pode me perguntar, nossa não se fala em outra coisa a não ser em verde, 
ecologia... Calma!  
É que o forte dessa cidade é isso, mas Curitiba tem tudo que uma metrópole pode 
oferecer. 
Desde agitação da rua das flores onde acontecem muitos eventos artísticos e 
políticos até até os parques tão belos, tudo é ecologia e sempre pronta para novas 
descobertas. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


