






Eis aqui o terceiro volume da coleção "Cidades Ilustradas"
que a Esso Brasileira, subsidiária da Exxon Mobil Corporation,
tem a satisfação de oferecer a seus parceiros e amigos. As
duas publicações anteriores retratavam cenas do Rio de
Janeiro, desenhadas pelo francês Jano, e de Belo Horizonte,
assinadas pelo espanhol Miguelanxo Prado.

Temos, agora, Curitiba.

E se há uma cidade brasileira com merecida reputação de
organização e qualidade de vida, esta é, sem dúvida, Curitiba.
As soluções urbanísticas, o cuidado com a natureza, a
educação exemplar e a hospitalidade de seu povo fizeram da
capital paranaense uma cidade-modelo admirada por todos
os brasileiros.

Mas, além dos cartões-postais, sempre há algo que escapa à
nossa percepção instantânea: é o jeito especial de cada lugar,
uma espécie de marca registrada, de personalidade das
cidades. Isto só a sensibilidade descobre.

E quem nos traz esses pedacinhos da alma curitibana é o
olhar sensível e o traço apurado de Cesar Lobo: o Centro, a
Feirinha, a Praça do Japão, o Museu Paranaense, o bairro de
Santa Felicidade, a Universidade Federal do Paraná, as
estações-tubo, a araucária, os descendentes de imigrantes,
o tipo popular, o novo e o velho. A cidade, enfim, vista por
quem a conhece e ama.

A Esso tem, ainda, uma razão especial para contribuir com a
divulgação deste trabalho: sua forte presença em Curitiba
desde 1989, quando aqui foi instalada a primeira central única
de atendimento a clientes de todo o Brasil. Desde então, nos
tornamos um pouco curitibanos.

Convidamos o leitor a embarcar conosco e a conhecer ou
rever Curitiba nos traços de César Lobo. Estamos certos que
será uma bela viagem.

Esso Brasileira de Petróleo Limitada
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Curitiba é a mãe

A cidade onde se nasce é como nossa mãe. E falar da mãe
não é fácil. Mãe nunca nos ama o bastante. Mãe sempre nos
ama demais. Ora mima, até quando a gente está errado. Ora
castiga, até quando a gente está certo. Ora ignora, mesmo
quando a gente está brilhando. Ora arrasa, principalmente,
quando já estamos arrasados. A nossa cidade, como a mãe,
é vista, às vezes, com os olhos do amor, às vezes com os
olhos da mágoa. Por isso, se eu disser que Curitiba é uma
moça bonita, sempre limpa, bem educada, bem vestida e
perfumada, vai parecer que é coisa de filha apaixonada. Se
eu disser que ela tem andar duro e ar emburrado e frio, só pra
que ninguém pense que ela é fácil, vai parecer que sou uma
filha ingrata. Então, proponho que você a veja com seus
próprios olhos. Mas, cuidado, entre sua beleza e sua frieza
você pode, depois de conviver algum tempo, ser adotado por
ela. E aí é pra sempre, porque mesmo quando a gente se muda,
a cidade, como toda mãe, nunca vai embora. E a cada vez
que se volta é com o nosso próprio fantasma, de outros
tempos, que a gente se depara. Depois não venha dizer que
eu não avisei.

Alice Ruiz



POSTER DA MOSTRA DA 1ª BIENAL
INTERNACIONAL DE QUADRINHOS.
É interessante observar a diferença entre a Rua das Flores de 1992
e a Rua XV de hoje (páginas 20 e 21).



Voltei a Curitiba depois de doze anos. A primeira vez tinha
vindo como convidado. Havia desenhado o poster da  Mostra
da 1ª Bienal de Quadrinhos e, para um carioca, acostumado
com o caos, a cidade foi uma surpresa. A segunda vez só
confirmou a impressão da primeira. Algumas coisas
mudaram, é claro. Curitiba está mais morena, mais agitada,
e as garotas não usam mais um estranho topete que usavam
naquela época. Mas continua limpa, organizada e verde.
Minha missão era captar sua alma. Percorri toda a cidade
atrás dela. Foi um frenesi de lugares, culturas e etnias. Era
carregado pra lá e pra cá pelos meus guias. Tako, um
curitibano-japonês, desenhista e multimídia que, para guia,
tinha uma característica muito peculiar: era completamente
desorientado. Nos perdemos no Barigüi e nos divertimos
muito. Aline, uma curitibana-austríaca, atriz brechtiana,
talentosa cantora lírica e seu fusquinha, muito mais velho
do que ela. Fer, uma curitibana-alemã, também atriz e
cantora, nos levou para passear de ônibus e conhecer o
povão. E, finalmente, o José Aguiar, marido da Fer, um
curitibano-brasileiro, chefe da troupe, talentoso quadrinista,
que acabou virando um amigo e colaborador: fez os mapas
do livro. Me mostrou a cidade sob a ótica do desenhista,
apresentando-me aos grafites e aos papeizinhos, uma
estranha subcultura, subversiva, que invade toda a cidade,
de maneira quase invisível, e me saiu com a frase lapidar:
"Uma das características daqui é não ter coisas daqui." Fui
para o Rio, carregado de fotos e impressões. Curitiba foi se
revelando aos poucos, algum tempo depois, à medida em

que ia criando as ilustrações, juntando fragmentos de fotos
e lembranças. E me veio a frase do José Aguiar. De repente,
tudo fez sentido. Curitiba é o produto da influência de
diferentes povos e cada grupo, a sua maneira, tenta preservar
suas tradições. Mas o conjunto acaba se diluindo numa
síntese comum: nada mais pós-moderno. O conflito entre
preservar o passado e se fundir ao presente gera a
necessidade de criar uma personalidade própria, uma
compulsão para o novo, e o curitibano se lança ao
experimentalismo arquitetônico, urbanístico, ecológico e
artístico.

Este livro não existiria, não fosse a persistência de três
pessoas: meu querido amigo de séculos Roberto Ribeiro, a
quem há anos devia um trabalho e que, com o seu jeito amável
me escravizou por seis meses; Emanuele, um elegante
carioca-italiano, que me fez voltar ao Campari, numa divertida
tarde no Armazém Santa Ana, e, finalmente, Graça, a mais
persistente de todos, com sua digitação inteligente e rebelde,
uma mistura de esposa, secretária-executiva, revisora, o meu
HD extra, meu periférico indispensável.

Queria agradecer a todos aqueles que passaram rapidamente
por mim: Lara, o pessoal da Gibiteca, o pessoal da Esso, os
skatistas do Gaúcho, os garis, os grafiteiros , os anônimos
autores dos papeizinhos, meus amigos do Rio e seus palpites
imprescindíveis e os curitibanos, que me acolheram
carinhosamente.





• Centro

• Feirinha

• Rua XV



1 • CENTRO – O centro resume o espírito da cidade, onde todos são bem-vindos: os diferentes estilos arquitetônicos, os emigrantes com suas diversas
culturas, o novo e o antigo, o urbano e o ecológico, criando o espírito curitibano - a unidade dentro da diversidade. Aqui sempre é animado. Nos dias úteis,
com as lojas, bares, restaurantes, escritórios, como qualquer outra cidade cosmopolita. Aos domingos, exposições, centros culturais e a feirinha do Largo
da Ordem dão um colorido todo especial a este centro, que além de comercial, também é residencial.





2 • FEIRINHA – Que de feirinha não tem nada, uma feira quilométrica que, aos domingos, se estende por diversas ruas entre bares, centros culturais e
igrejas, terminando no Largo do Cavalo Babão. Com badulaques, roupas, artesanato local, comidinhas, violeiros, exposição de carros antigos, shows,
performances. Destaque para os artistas: Efigênia, centenária senhora que conta fábulas delirantes e faz artesanato de material reciclado e Hélio Leites,
que cria os Inutensélios, estranhos objetos que contam uma história. Aqui fazendo a hilária representação do ataque às torres gêmeas do World Trade
Center.









3 • RUA XV – A Rua XV é o coração da cidade. Primeira rua de pedestres do Brasil, corta todo o centro: começa na Praça Santos Andrade, onde fica o Teatro
Guaíra e a Universidade Federal do Paraná e termina na Boca Maldita, um reduto de velhinhos aposentados. É a Broadway curitibana.

RUA XV – já foi Rua das Flores e Rua da
Imperatriz. Transformada em rua de pe-
destres em 1972, é um projeto urbanístico
com lampiões de época, quiosques de
acrílico, que abrigam bancas de jornal, lo-
jas de flores e cafés, telefones públicos,
jardineiras e bancos. No centro, uma pas-
sarela de textura diferente, indica o cami-
nho para os cegos. Por todo o trajeto, edi-
fícios de arquitetura eclética, todos tom-
bados, convidam o visitante às lojas, ho-
téis, cafés, bares, confeitarias e restau-
rantes.

PRÉDIO SINISTRO – estranho edifício
abandonado, todo decorado com signos,
que sugerem uma estranha linguagem.

EDIFÍCIO GARCEZ – primeiro arranha-céu
da cidade, de 8 andares, em estilo art-
déco, de 1929, quando aterrorizava a po-
pulação, que acreditava que, de um mo-
mento para o outro, o edifício poderia ruir.

PALÁCIO AVENIDA – centro comercial,
precursor dos atuais shopping centers,
construído em 1929 por um libanês, tor-
nou-se famoso pelos cinemas, bares e
lojas. Atualmente mais conhecido como
cenário de espetáculo natalino.

BONDINHO – um velho bonde elétrico de
Santos, São Paulo, transformou-se em
“estacionamento para crianças”. Sob a su-
pervisão de monitores, as crianças brin-
cam , enquanto os pais vão às compras.

BOCA MALDITA – versão curitibana do
speaker’s corner de Londres. Como dis-
se João Saldanha “Toda cidade que se
preza tem uma esquina, uma praça, um
largo onde reúnem turmas. (...) Em Curitiba
é a famosa Boca Maldita. Importante or-
ganização, muito peculiar. (...) A Boca fi-
cou célebre quando, só falando mal, der-
rubou o governo León Peres. (...) E falam
mal de todo o Brasil e do mundo. Reúne
gente de toda a estirpe: juízes togados e
de futebol, médicos e cirurgiões consa-
grados. “ Tribuna livre criada em 1957,
poderosa e machista. Seu lema é “nada
vejo, nada ouço, nada falo.”

DENTADURA BANGUELA – misteriosa es-
cultura, doada pela Câmara de Vereado-
res, para comemorar os 50 anos da Boca
Maldita. Tinha dentes quando inaugura-
da, mas pouco tempo depois retiraram,
por precaução, para segurança dos pe-
destres.

PRAÇA OSÓRIO – uma das extremida-
des da rua, onde fica a Boca do Brilho,
que não é um ponto de venda de drogas
como o nome sugere, mas uma inocente
cooperativa de engraxates. À noite, a pra-
ça é reduto



• Universidade Federal
do Paraná

• Estação Central
do Biarticulado

• Paço Municipal

• Passeio Público

• Rua Riachuelo



4 • UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANÁ - Este é o prédio escolhido pelos curitibanos como o mais querido da cidade. Também é um dos mais antigos,
já que foi a primeira universidade do país.





 5 • ESTAÇÃO CENTRAL DO BIARTICULADO – Curitiba é um pedaço de primeiro mundo no Brasil, e onde você mais sente isso é dentro de um tubo. Você
entra, paga a passagem e espera. Pontualmente, chega um ônibus. Uma plataforma sai do ônibus, junta-se ao tubo, e as portas de ambos se abrem em
sincronia. Passageiros entram e saem organizadamente. Uma vez lá dentro, pode-se percorrer toda a cidade, pois existem estações de correspondência,
onde troca-se de ônibus, sem necessidade de pagar outra passagem.





6 • PAÇO MUNICIPAL – Uma pequena jóia art-noveau, abandonada no centro da cidade.

MUSEU PARANAENSE - construído em
1916, foi sede da Prefeitura até 1969. A
partir de 1973, passou a abrigar o Museu
Paranaense, cujo acervo de 135 mil
peças recontava a história do Estado.
Único imóvel duplamente tombado como
patrimônio histórico e artístico. Atualmente
desativado.

FONTE MARIA LATA D'ÁGUA –
reprodução da escultura de Erbo Stenzel,
"Água pro Morro"









7 • PASSEIO PÚBLICO E ARREDORES – Só mesmo uma cidade multicultural  como Curitiba poderia reunir três espaços urbanos de convivência  improvável
numa mesma região: um memorial árabe, um parque, cuja  entrada é cópia de um cemitério francês de cachorros, uma praça com  um obelisco, estátuas
e baixo-relevos, que nos fazem lembrar o Egito  antigo, e, ainda, de quebra, malabares argentinos.

MEMORIAL ÁRABE – construção em es-
tilo mourisco, em forma de  cubo, sobre
um espelho d’água, inspirada na arquite-
tura dos povos do  deserto. Abriga um
café, uma biblioteca e uma pinacoteca,
ambas com  obras exclusivamente de ar-
tistas árabes.

PASSEIO PÚBLICO – inaugurado em 1886,
é o primeiro parque de  Curitiba. Também
foi o primeiro zoológico da cidade. Seu
portão é  cópia do que existiu no Cemité-
rio de Cães de Paris.

PRAÇA 19 DE DEZEMBRO – popular-
mente conhecida como “Praça  do Ho-
mem Nu”, foi construída em comemora-
ção ao centenário da  Emancipação polí-
tica do Paraná, há 50 anos. As esculturas
são de  Erbo Stenzel, responsável tam-
bém pela face em relevo do mural. A  face
em azulejo é do  onipresente Poty
Lazzaroto. A “Mulher Nua” não  fazia par-
te do conjunto original, mas, rejeitada pelo
Palácio da Justiça,  acabou como com-
panheira do solitário Adão. O Peladão
sempre veste  a faixa do Curitiba, quan-
do o time é campeão, o que não tem ocor-

rido  com muita freqüência.

8 • RUA RIACHUELO – O povão trabalha, depois do expediente: garotas do Passeio Público, engraxate dando um trato num tênis, organizadíssimos
camelôs.







• Travessa
da Lapa

• Pastelaria
Montesquieu

• Gaúcho

• Armazém
Santa Ana



9 • TRAVESSA DA LAPA – É um paradoxo. Há nessa cidade uma verdadeira compulsão para a ordem e a limpeza. Cada vez que você dobra uma esquina,
encontra um gari. Mas também encontra grafites, poemas ou uns papeizinhos colados no rodapé dos edifícios, nos postes, semi-escondidos nos locais
mais improváveis. Esses artistas anônimos, filhos da urbanidade, teimam em deixar uma mensagem cifrada. Mas a ordem venceu e hoje a Travessa da
Lapa, que era uma passarela multicolorida quando comecei o livro, ostenta um imaculado muro branco.





10 • A PASTELARIA MONTESQUIEU, cujo dono é Seu José, um japonês de nome Hiroyuki Ota, serve o bate-entope mais popular da garotada: um enorme
sanduíche de nome X - Montanha, que tem uma versão light chamada X -Monstro. O X - Montanha além de hamburguer, presunto, queijo, maionese, alface,
tomate e ovo , inclui no recheio um pastel que, na realidade, é um risolis gigante.





11 • GAÚCHO – Numa bucólica praça, ao lado de um cemitério, o melhor sorvete da cidade - um point. Os skatistas se exibem, para delírio das meninas,
enquanto Maria Bueno repousa em seu mausoléu.

MARIA DA CONCEIÇÃO BUENO é
venerada como uma santa, mas a origem
de sua beatitude é controversa. Segundo
uma de suas devotas, uma viúva que há
20 anos passa os dias na capela
mortuária, ao lado do objeto de sua
devoção, ela teria sido assassinada
defendendo a honra. Tanta pureza e a
brutalidade do crime, que abalou a
sociedade da época, renderam-lhe fama,
milagres e romarias a seu túmulo.
Segundo Octavio Secundino Júnior, que
investigou o caso, a partir das anotações
do pai, Octavio Secundino, "são
conhecidas raras crônicas sobre Maria
Bueno, nenhuma delas contemporânea
dos acontecimentos de 1893. O que se
conhece são comentários redigidos trinta,
cinqüenta anos depois, ressentindo-se
de atualidade e perdendo a veracidade".
O suspeito seria um ciumento militar ,
cujas iniciais estavam tatuadas em seu
corpo, dentro de um coração, sobre duas
palmas em cruz, como atestou o exame
médico-legal.

ORAÇÀO DE MARIA DA CONCEIÇÀO BUENO

Na cruz Jesus foi crucificado...e vós...
Na cruz não fostes sacrificada,
Mas fostes sim, sacrificada sem o
Veredictum de um tribunal
Por um algoz terrível, pior ainda que Judas
Apenas raiava o dia de 29 de janeiro de1893
Quando o silêncio era profundo nesta
Cidade de Curitiba
Vós quando a vida sorria cheia de
Alegria e esperanças
Recebias como Jesus o amargor da traição
Recebia na vossa inocência o billhete
Falso da sentença, a sentença de morte...
Na emboscada da encruzilhada daquela
Madrugada
Vós morrestes em defesa da vossa honra,
De joelho morrestes, morrestes
Implorando ao Pai misericórdia
O Pai vos chamou, o povo chorou e vos
Santificou, hoje o chão do céu pisas
Mas em nossos corações ainda vives
E daqui ao Pai nosso Deus rogamos...
Dai a nossa protetora Maria da Conceição
Bueno força e poder...
Para que ela com sua imaculada bondade
Possa cada vez mais e mais ajudar a
Todos aqueles que a vós imploram.
Maria da Conceição Bueno, nossa
Protetora, nós vos agradecemos pelas
Milhares de graças que nos tendes
Concedido,
E com a mesma fé que vós, em preces,
Rogava a vossa madrinha, Nossa Senhora
Da Conceição, nós a vós rogamos...
Olhai por nós - olhai pelos que sofrem
Olhai pelos que vos imploram
Olhai pelas criancinhas, olhai pelos doentes
Olhai pela vossa irmandade
Olhai pela vossa Pátria, olhai por todos
Que assim seja
Em nome do Pai, do Filho e do Espírito
Santo, Amém.





12 • ARMAZÉM SANTA ANA – Nesse armazém, na periferia da cidade, você pode comprar qualquer coisa: sombreros, lingüiças ou uma enxada. Mas o
bom mesmo é sentar na varanda e comer o melhor Barreado da cidade, que só a Ana, uma polaca-húngara, sabe fazer. Ana contou que o Barreado
surgiu da esperteza das mulheres que, com inveja dos homens, que se divertiam durante o carnaval enquanto elas cozinhavam, resolveram se divertir
com eles. Deixavam a comida embaixo da terra e quando voltavam da folia, era só desenterrar que o Barreado estava pronto. E deu a receita:

INGREDIENTES
5 quilos de coxão mole
5 quilos de peito
4 quilos de cebola picada
6 grãos de alho
5 colheres de sopa de cominho
1 galho de louro
cheiro verde
300 gramas de pimenta
1 quilo de banha

MODO DE FAZER
1) Fritar a banha com os temperos;
2) refogar tudo e cobrir de água, com o
dobro da quantidade que deu de carne;
3) lacrar a panela de barro com farinha de
mandioca e água fria ou papel alumínio.
4) deixar descansando durante 12 horas;
5) após “deslacrar”a panela, servir com
banana, laranja, farinha e arroz branco
solto.







• Praça
do Japão

• Santa
Felicidade

• Parque
Barigüi



13 • PRAÇA DO JAPÃO - Cercado por uma muralha de modernos edifícios de classe média alta, esconde-se um tradicional bosque japonês, onde os
transeuntes passeiam, e alguns até meditam, entre obras de arte, pontes, lagos e árvores ornamentais. No pagode, que funciona como um centro cultural,
Dona Laura, uma animadíssima japonesa, conta histórias e oferece ideogramas aos visitantes. Das obras expostas no jardim, além de um magnífico Buda,
destaca-se a estranha escultura PAZ nº 30.31, de Baku Inoue, um libelo contra o terrorismo, onde se lê a inscrição:

“Nunca mais o 1945 em Hiroshima e Nagasaki. Nunca mais o 11 de setembro
de 2001. É o que parece gritar o duro granito, que se ergue em súplica na
forma esculpida por Baku Inoue, japonês de Kawasaki, radicado em Curitiba.
A obra deste escultor premiado internacionalmente simboliza a urgência da
paz entre as nações. A ele, em nome de todos os curitibanos, o nosso
agradecimento”.

Curitiba, 20 de novembro de 2003

Cassio Taniguchi
Prefeito Municipal





14 • SANTA FELICIDADE I - Um parque temático-gastronômico.





15 • SANTA FELICIDADE II – Perdida no meio dos opulentos restaurantes de Santa Felicidade, a simplicidade de uma centenária casa em ruínas lembra os
pioneiros do bairro, os imigrantes italianos.









16 • PARQUE BARIGÜI – O domingão do curitibano é no Barigüi. Caminhadas , corridas,  malhação, ciclismo, churrasco com os amigos, muita azaração,
relax, pedalinhos em forma de cisnes, que dão um ar de Danúbio Azul a este spa da comunidade.



• Bosque
Polonês

• Universidade livre
do Meio Ambiente

• Museu
Oscar Niemeyer

• Ópera
de Arame



17 • BOSQUE POLONÊS – Uma cidade de muitos parques. Um para cada nacionalidade. O Museu do Imigrante fica no Parque Polonês, onde o papa
celebrou missa. O culto ao papa conterrâneo Karol Wojityla, pelos poloneses, só é comparado à devoção pelos ovos decorados. Em cima do balcão, o
Memorial Ucraniano e mais ovos. E a fachada do Bosque Alemão.

BOSQUE JOÃO PAULO II (Bosque do
Papa) – Inaugurado em 1980, para mar-
car a visita do papa a Curitiba. É um mu-
seu ao ar livre, que reproduz uma típica
aldeia polonesa, com rústicas casas de
troncos de madeira, móveis e utensílios
da época da primeira imigração, carroças
e uma capela em homenagem à padroeira
da Polônia, a Virgem Negra de
Czestochowa, na casa que acolheu o Papa
com pão e sal.

MEMORIAL UCRANIANO – situado no
Parque Tingüi. Construído em 1995, abri-
ga um portal, uma réplica da Igreja de São
Miguel Arcanjo, com cúpula oitavada,
revestida em cobre, com as faces repre-
sentando os quadrantes do entendimen-
to humano, um campanário, um palco para
apresentações folclóricas, ícones – pintu-
ras religiosas – e pêssankas – ovos pinta-
dos a mão.

BOSQUE ALEMÃO – Consiste de um Por-
tal, reconstituição do frontão da Casa Mila,
um dos principais exemplares da arquite-
tura dos imigrantes alemães, uma flores-
ta, com a trilha de João e Maria, a Casa
das Bruxas, que é uma biblioteca, e a uma
torre de eucaliptos de 15 metros de altu-
ra, de onde se vislumbra uma das mais
belas vista da cidade. Chama-se Torre dos
Filósofos, homenagem àqueles “que se
dedicam à escalada do pensamento e às
vertigens do espírito dentro da antiga tra-
dição da filosofia alemã”, com citações de
Nietzsche durante o percurso.





18 • UNIVERSIDADE LIVRE DO MEIO AMBIENTE – Totalmente integrada ao ecossistema, a Universidade fica dentro de uma rústica e complexa estrutura
de troncos de eucalipto em sistema de caracol, círculos ascendentes que terminam num mirante, onde duas gralhas azuis, símbolo da cidade, observam
tranqüilamente os visitantes.

UNIVERSIDADE LIVRE DO MEIO
AMBIENTE - inaugurada em 1992, com a
presença de Jacques Custeau. É a
primeira do gênero no mundo, dedicada
a transmitir conhecimento sobre o meio
ambiente à população . Localizada no
Bosque Zaninneli, no meio da mata nativa
da região, entre preás, corujas e gambas.





19 • MUSEU OSCAR NIEMEYER – O olho de Niemeyer sobre a cidade. Os curitibanos aproveitam os amplos espaços abertos característicos do arquiteto
para fazer jogging e levar os seus cachorros para passear. Inaugurado em 2003, dedicado às artes visuais, ao design gráfico e industrial, à arquitetura e ao
urbanismo. Aproveitando- se de um prédio já existente, projetado por ele em 1967, Oscar Niemeyer ampliou e modernizou o complexo e, em 2001, incluiu
um anexo com um instigante olho.









20 • ÓPERA DE ARAME – Um ousado teatro ao ar livre, de forma circular, uma mistura de disco voador com a Ópera de Paris, com estrutura totalmente
metálica, sobre um rio, ao lado de uma pedreira. Para o delírio dos designers e horror das elegantes, que perdem seus saltos nos buraquinhos das grades
que revestem o chão.

ÓPERA DE ARAME – teatro com 5050 lu-
gares na platéia e 474 nos camarotes,
construído com ferro tubular e de cober-
tura transparente. Com uma simpática
casa de chá no subsolo.

PEDREIRA PAULO LEMINSKI – amplo
espaço ao ar livre, com uma pedreira
desativada de cenário, à beira do lago.
Com capacidade para 5000 pessoas, foi
palco de baladas descoladas, shows de
rock e raves. Na entrada, um poema:



INDEX

1. DOWNTOWN – The downtown area sums up the city's spirit, where everyone is
welcome: the different architectural styles, the immigrants with their diverse cultures, the
new and the old, the urban and the ecological, creating the curitibano spirit - unity in
diversity. It's always exciting here. On workdays, with the shops, the bars, the restaurants,
the of fices, like any other cosmopolitan city. On Sundays, exhibits, cultural centers and
Largo da Ordem's fair lend a special color to the downtown district, which besides being
a business area is a residential neighborhood.

2. THE LITTLE FAIR has nothing little about it and goes on for miles and miles. On
Sundays, it extends for several streets among bars, churches and cultural centers,
ending at the Drooling Horse Plaza. With trinkets, clothes, local handicraft, food, guitar
players, vintage automobile shows, concerts, performances. The main attractions are
the artists: Efigenia, a hundred-year-old lady who tells delirious fables and makes
handicraft from recycled material, and Helio Leites, creator of the Fool's-Tools, strange
objects that tell a tale. Here they are doing a hillarious portrayal of the attack on the World
Trade Center's twin towers.

3. 15TH STREET is the heart of the city. The first street for pedestrians in Brazil, it cuts
through all of downtown: starting at the Santos Andrade Square, where there's the Guaíra
Theater and the Parana University, and ending at the Foul Mouth, a haven for old retired
men. It's the curitibano Broadway.

15TH STREET - has been the Street of Flowers and the Empress' Street. Turned into a pedestian street
in 1972, it's an urban project with period lanterns, acrylic kiosks with newspaper stands, flower
shops, coffee shops, public phones, with benches and garden tables. In the middle, a walkway with
a different texture shows the way for the blind. Along the street, buildings of ecletic architecture, all
of them preserved, invite visitors into stores, hotels, coffee shops, bars, bakerys and restaurants.

THE SINISTER BUILDING - a strange abandoned building, fully decorated with signs, which suggest
a strange language.

THE GARCEZ BUILDING - the city's first skyscraper, eight stories tall, in an art-déco style, from
1929, it frightened the people, who believed that at any moment the building would topple over.
AVENUE PALACE - a commercial center, forerunner of today's shopping centers, built in 1929 by a
Lebanese, it became famous for its shops, bars and movie houses. It's better known today as the
scene for a Christmas pageant.

STREETCAR - an old electrical streetcar from Santos, Sao Paulo, made into a "parking lot for kids".
Under the monitor's supervision, the children play while parents go shopping.

FOUL MOUTH - the curitibana version of the speaker's corner in London. As sportswriter Joao
Saldanha said: "Every town worth mentioning has a street corner, a square, a space where people
gather. (..) In Curitiba it's the famous Foul Mouth. An important organization, very peculiar. (…) The
Mouth became well knowned when, just by bad-mouthing, the Leon Peres government was overthrown.
(..) And it keeps on bad-mouthing all of Brazil and the World. It congregates people of all demeanor:
judges of the law and soccer referees, doctors and renowned surgeons". A free tribune created in
1957, forceful and bigoted. Its motto is "see nothing, hear nothing, speak nothing".

THE TOOTHLESS DENTURE - a mysterious sculpture, donated by the City Council, to celebrate 50
years of the Foul Mouth. It had teeth when it was unveiled, but soon after they were extracted, as
a precautionary measure for the safety of pedestrians.

OSORIO SQUARE - one of the street's extremities, where lies the Shiny Den, which isn't a place
to pick up drugs, as the name may suggest in Portuguese, rather a innocent union for shoeshiners.
By night, it's a gay enclave.

4. UNIVERSITY –This is the building chosen as their dearest by curitibanos. It's also one
of the oldest, since it was the country's first university.

5. TUBE – Curitiba is a bit of the First World in Brazil, and where you feel this most is
inside a tube. You come in, pay for your ticket and wait. Right on time a bus arrives. A
platform juts out of the bus, connects to the tube, and both doors open in perfect
timing. Passengers go in and out in an organized fashion. Onde inside, you can ride all
over town, for there are exchange stations, where you can change your bus route,
without having to pay more fare.

6. PARANA MUSEUM – A small art-nouveau jewel, abandoned downtown.

PARANA MUSEUM – Built in 1916, it was the Town Hall up to 1969. After 1973, it became home to
the Parana Museum,  whose estate of 135 thousand works of art retold the history of the state of
Parana. It's the only property inventoried both as a historical and an artistic heritage. At the present
it is non-functioning.

MARIA WATER CARRIER FOUNTAIN - reproduction of the Erbo Stenzel sculpture, "Water for the
Hills".

7. PUBLIC WALK – Only an unconventional city like Curitiba could join  in the same spot
three urban spaces of unlikely mingling: an arab memorial, a park whose entrance is a
copy of a French dog cemitery, a square with an obelisk, statues and bas-reliefs which
remind us of Egypt, and also throwing in Argentinian jugglers.

ARAB MEMORIAL - Built in a Moorish style, cube-shaped, over a little lake, inspired by the
architecture of the desert people. It hosts a coffee shop, a library and an art gallery, both exclusively
with works by arab artists.

PUBLIC WALK - Opened in 1886, it is Curitiba's first park. It also was the city's first zoo. Its gate
is a copy of the one that existed in the Paris Dog Cemetery.

DECEMBER 19TH PARK - Popularly known as the "Naked Man's Park", it was built 50 years ago,
celebratring the centennial of Parana's statehood. The sculptures are by Erbo Stenzel, who is also
responsible for the face in relief on the mural. The face in tiles is that of the ever-present Poty
Lazzaroto. The Naked Woman wasn't part of the original group, but, rejected by the Palace of
Justice, wound up as companion to the lonely Adam. The Naked Guy always dons the Curitiba
colors when the team is champion, something that hasn't happened very often.

8. PEOPLE - Lower-class people work on after office hours: girls from the Public
Promenade, shoeshine boys giving tennis shoes the treatment, very organized street
vendors.



9. LAPA – It's a paradox. In this city resides a true compulsion for order and neatness.
Every time you go around a corner you meet a street sweeper. But you also find graf fitis,
poems or stickers stuck on the baseboards of buildings, on lamp posts, half-hidden in
the most unlikely places. These anonymous artists, children of urbanity, insist on leaving
a coded message. But order has prevailed and today the Lapa Crossing, which was a
many-coloured passageway when I started the book, displays an immaculate white wall.

10. MONTESQUIEU TART SHOP, owned by Mister Joe, a japonese by name of Hiroyuki
Ota, serves the young people's most popular junk food: a huge sandwich called
CheeseMountain, which has a lighter version called CheeseMonster. The ChesseMountain,
besides hamburguer, ham, cheese, mayonnaise, lettuce, tomatoes and an egg, includes
in its innards a pastry which is, in reality, a giant risolis.

11. GAUCHO – In a bucolic square, beside a cemetery, the best ice cream in town - a
meeting point. Skaters show off, driving girls wild, while Maria Bueno rests in her mausoleum.

MARIA DA CONCEIÇAO BUENO is worshiped as a saint, but the origin of her saintlihood is
controversial. According to Dona Adelaide, a widow who for the last 20 years has spent her days
in the mortuary chamber, alongside the object of her devotion, she had been murdered, defending
her honour. Such chasteness came to grant her fame and pilgrimages to her grave. The other
version doesn't consider her so pure. She would have been a victim of jealousy, a tragic ending
to a cheap drama.

MARIA DA CONCEIÇÃO BUENO'S PRAYER

On the cross Jesus was crucified... and thou..
On the cross were not crucified
However
thou hast been sacrified, yes,
without the verdict of a courtroom
By a terrible executioner, worse even than Judas
The day of January 29th, 1983, had barely dawned
While silence ran deep through this
Town of Curitiba
Thou whom when life smiled upon full of
Joy and hopes
Received like Jesus the bitterness of treason
Received in your innocence the note
With the false sentence, the sentence of death…
In the ambush at the crossroads of that
Dawn
Thou hast died defending thou honour
On your knees died, died
Begging of the Father mercy
Father called you unto him, the people cried and
Sanctified you, today thou walketh on the floors of heaven
But in our heart thou livest
And from here to our Father we plead
Concede to our protector Maria da Conceição
Bueno strength and power...

So that she with her immaculate kindness
Can more and more help those who
Beseech unto her
Maria da Conceiçao Bueno, our
Protector, we thank thee for the
Millions of mercies thou hast
Granted us,
And with the same faith by which thou, in prayer,
Pleadeth to thy godmother, Holy Mary
of Conception, we plead to thee…
Care for us - care for us who suffer
Care for us who beg
Care for the little children, care for the ill
Care for your Country, care for all
So be it
In the name of the Father, the Son and the Holy
Ghost, Amen..

12. STORE – At this grocery store, on the outskirts of town, you can buy anything: sombreros,
sausages or a hoe. But what's really nice is to sit on the porch and eat the best Mud-dish
in town, that only Ana, a Polish-Hungarian, knows how to make. Ana tells us that the Mud-
dish came about through the shrewdness of the women who, envious of men having fun
during carnaval while they had to cook, decided to have fun on their own. They would leave
the food buried underground and when they came back from partying it was just a matter
of unburying it and the Mud-dish was ready. And she gave us the recipe:

INGREDIENTS
5 kilos of round beef
5 kilos of chuck beef
4 kilos of chopped onions
6 grains of garlic
5 spoons of cummin soup
1 leaf of laurel
salsa & shallot
300 grams of pepper
1 kilo of lard
HOW TO PREPARE
1) Fry the lard with the spices;
2) simmer all and cover with water, double the amount of when you put in the meat;
3) seal the mud pot with manioc flour and cold water or aluminum foil;
4) let it sit for 12 hours;
5) after "unsealing" the pot, serve with bananas, oranges, flour and white rice.

13. JAPAN – Surrounded by a wall of upper-middle-class modern buildings, hides a
traditional japonese grove, where passerbys go for a walk, and some even meditate, in
midst of bridges, lakes, ornamental trees and works of art. At the pagoda, which functions
as a cultural center, Dona Laura, a lively japonese, tells stories and offers ideograms to
the visitors. Standing out from the works of art on exhibit in the garden, beside a magnificent
Buddah, rises the strange sculpture PEACE number 30.31, by Baku Inoue, an indictment
against terrorism, where reads the inscription:



"Never more the 1945 in Hiroshima and Nagasaki. Never more the 9/11 in 2001. This is what the
hard granite seems to scream out, rising in a plead in the form sculpted by Baku Inoue, a Japonese
from Kawasaki who settled in Curitiba. The work of this internationally acclaimed sculptor simbolizes
the urgent need of peace among nations. To him our thanks, in the name of all curitibanos.
November 20th, 2003, Cassio Taniguchi, City Mayor."

14. HOLY HAPPINESS I – A gastronomic theme park.

15. HOLY HAPPINESS I – Lost amidst the lavish restaurants of HOLY HAPPINESS, the
simplicity of a centenary house in ruins reminds one of this neighborhood's pioneers, the
Italian immigrants.

16. BARIGÜI – The curitibano's Sunday outing is at the Barigüi. Walking, riding bikes,
doing exercises, barbecueing with friends, a lot of girl (and boy) watching, relaxing,
swan-shaped water rides that give an air of Blue Danube to this community spa.

17. POLISH – A city of many parks. One for each nationality. The Immigrant's Museum is
at the Polish Park, where the Pope held mass. The Polish cult for fellow countryman Pope
Karol Wojityla is only comparable to their devotion for decorated eggs. On the counter, the
Ukranian Memorial and more eggs. And the façade to the German Woods.

JOHN PAUL II WOODS (Pope's Forest) - Inaugurated in 1980 to mark the Pope's visit to Curitiba. It's
an open air museum, reproducing a typical Polish village, with rustic log cabins, furniture and tools
from the first wave of immigration, wagons and a chapel in honor of Poland's patron saint, the Black
Virgin of Czestochowa, in the house which welcomed the Pope with bread and salt.

UKRANIAN MEMORIAL - located in the Tingui Park. Built in 1995, it hosts a gate, a replica of the
Chur ch of Saint Michael the Archangel, with an eight-sided dome, covered in copper, each face
representing the quadrants of human knowledge, a belfry, a stage for folklore presentations, icons
- religious paintings - and pêssankas  - hand-painted eggs.

GERMAN WOODS - Consisting in a Gate, a reconstruction of the front to Mila House, one of the
main examples of the German immigrant's architecture, a forest, with Hansel and Gretel's Trail, the
Witch House, which is a library, and an eucalyptus tower 15 meters high, from which can be seen
one of the most beautiful views of the city. It's called the Philosopher's Tower, honouring those
which "dedicate themselves to the scaling of Thought to the dizzying heights of Spirit in the ancient
tradition of German Philosophy", with quotes by Nietzsche on the way up.

18. UNIVIDA - Totally integrated into the ecosystem, this University is located inside a
rustic and complex structure of eucaliptus trunks in a snail-like system, ascending circles
which end at an overlook terrace, where two blue magpies, the city's symbol, watch
visitors peacefully.

FREE UNIVERSITY OF THE ENVIRONMENT - inaugurated in 1992, with Jacques Costeau present. It's
the first of its kind in the world, dedicated to pass on to the population knowledge on the environment.
Set in the Zannineli Woods, in the midst of the region's original forest, with cavies, skunks and owls.

19. EYE – Niemeyer's eye on the town. The curitibanos take advantage of the large open
spaces which are typical of this architect to jog and take their dogs out for a walk.

OSCAR NIEMEYER MUSEUM - inaugurated in 2003, and dedicated to visual arts, to industrial and
graphic design, to architecture and urbanism. Working on a building already standing, designed by
himself in 1967, Oscar Niemeyer enlarged and modernized the complex and, in 2001, included an
annex with an instigating eye.

20. THE WIRE OPERA - A daring open air theatre, in a circular shape, a mixture of flying
saucer with the Paris Opera House, with a totally metallic structure, over a river, beside
a quarry. For the delight of designers and horror of the elegant ladies, who lose their heels
in the holes of the grid which covers the floor.

WIRE OPERA - a theater with 5050 seats in the audience and 474 in the boxes, built with tubular iron
rods and a see-through ceiling. Has a nice tea parlour in the underground level.

PAULO LEMINSKI QUARRY - an ample open air space, with a non-functioning stone quarry as
scenery, beside a lake. A venue with capacity for 5000, stage to hip scenes, rock shows and raves.
At the entrance, a poem by Leminski:
"here
on this stone

someone sat
and saw the sea

the sea
didn't cease
to be seen

it was sea
flowing to all sides"
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