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A INTERIORIZAÇÃO DA JFPR
Guarapuava, a terra dos lobos valentes, recebe a
Justiça Federal!
Praça 9 de Dezembro, Centro de Guarapuava - Pinterest

A atual cidade de Guarapuava, com o Lago das Lágrimas em destaque - Prefeitura
Municipal de Guarapuava

O Município de Guarapuava* recebeu sua 1ª Vara
Federal em 13 de junho de 1993, um domingo.
* do tupi-guarani agûarápuaba, guará: lobo, e
puava: bravo, valente

A solenidade de inauguração foi conduzida pelo Desembargador Federal
José Carlos Cal Garcia, Presidente do Tribunal Regional Federal da 4ª Região
(TRF4), e pelo Juiz Federal Tadaaqui Hirose, Diretor do Foro da JFPR. O
servidor Waldir Jordan era o Diretor da Secretaria Administrativa. No dia
anterior, 12 de junho, as mesmas autoridades haviam instalado a 1ª Vara
Federal de Maringá.

Instalação da 1ª Vara - prédio - vista externa – Acervo JFPR

Acervo JFPR

Criada pela Lei nº 8.424/1992, instalada pela Resolução TRF4 nº 1/1993 e implantada pela Resolução TRF4 nº 9/1993, a 1ª Vara Federal
de Guarapuava foi inaugurada na Rua Padre Chagas, 3.245.

O primeiro veículo oficial da Subseção Judiciária de Guarapuava em 1993.
Acervo pessoal da servidora Michele Camara Garrido de Freitas

Os juízes federais de Curitiba deslocavam-se, sem prejuízo de jurisdição, para o atendimento da nova Vara Federal, sobretudo o Juiz
Federal Tadaaqui Hirose (atualmente Desembargador Federal aposentado do TRF4). Os servidores Valter Doukey e Elaine
Aparecida da Silva Rossi, de Curitiba, foram os responsáveis pela implantação da Vara em seu início. A servidora Elaine foi a primeira
Diretora de Secretaria interina, função que ocupou por cerca de quatro meses. Funcionários da Prefeitura Municipal também auxiliaram
os trabalhos nos primórdios da Vara.

Confira, abaixo, o depoimento gravado pelo Desembargador Federal aposentado Tadaaqui Hirose, em que conta como foi o início da
interiorização da Justiça Federal no Paraná nos anos 1990, quando era então Diretor do Foro da Seção Judiciária. A servidora Elaine
Aparecida da Silva Rossi também relembra a instalação da Vara Federal de Guarapuava, contando como foram os primeiros tempos da
Subseção!

A primeira Diretora de Secretaria efetivamente nomeada foi a servidora Sônia Mara Elias Gomes, que ficou na função de 1994 a 1998,
quando foi removida à Subseção de Maringá.

Uma das servidoras do primeiro grupo nomeado em
1993, Leila Denise Kaminski, também contou
muitas histórias sobre os primeiros tempos da Vara
Federal de Guarapuava. Confira:

A primeira ação distribuída à nova
Vara Federal aconteceu em 14/06/1993,
na
segunda-feira
imediatamente
seguinte à solenidade, que havia
ocorrido no domingo. Foi um Mandado
de Segurança contra a Caixa Econômica
Federal, com 52 autores! Tratava da
liberação de Fundo de Garantia por
Tempo de Serviço (FGTS) a servidores
que haviam mudado do regime celetista
para o estatutário. A advogada foi a
Drª Simone Pucci de Mattos. A
sentença foi proferida em 28/04/1994
pelo Juiz Federal Alexandre Vidigal
de Oliveira, que na ocasião respondia
pela Vara de Guarapuava, denegando a
segurança.

Em 30/05/1994 a Juíza Federal Vera Lúcia Feil foi nomeada como titular da Vara e primeira Diretora do Foro da Subseção, assumindo
as funções no dia 06/06/1994. Na sequência, em 1995, foi designado o Juiz Federal Marcos Roberto Araújo dos Santos como titular da
nova Unidade, lá atuando até maio de 1999, quando foi substituído pelo Juiz Federal José Antônio Savaris, que permaneceu até
fevereiro de 2002. O primeiro Juiz Federal Substituto da Subseção foi Cláudio Roberto da Silva, que lá atuou de 1996 a 1999.

Veja o depoimento da Juíza Vera Lúcia Feil,
contando como foi sua atuação como primeira
Juíza nomeada para a Subseção!

A Juíza Federal Vera Lúcia Feil, primeira juíza nomeada para a
Subseção de Guarapuava – Acervo JFPR

A Juíza Federal Vera Lúcia Feil em 1994, na sala de audiências da Vara

A Juíza Federal Vera Lúcia Feil em 1994, quando assumiu a
titularidade da Vara Federal de Guarapuava

O Juiz Federal Marcos Roberto Araújo dos Santos, segundo juiz
nomeado para a Subseção – Acervo JFPR

O Juiz Federal José Antônio Savaris, atual Diretor do Foro da
JFPR (2021-2023), foi titular da Vara Federal de Guarapuava de
1999 a 2002 - Seção de Comunicação Social/JFPR

Os magistrados que atuaram ou atuam na
Subseção Judiciária de Guarapuava são:

Alessandra Anginski Cotoski
Bianca Georgia Cruz Arenhart
Cláudio Roberto da Silva
Cristiane Maria Bertolin Polli
Eduardo Correia da Silva
Fabrício Bittencourt da Cruz
Fernanda Bohn
Flávia da Silva Xavier
Giovana Guimarães Cortez
Ivanise Corrêa Rodrigues Perotoni
João Batista Brito Osório
José Antônio Savaris
Marcelo Adriano Micheloti
Marcelo Antônio Cesca
Marcos Francisco Canali
Marcos Josegrei da Silva
Marcos Roberto Araújo dos Santos
Marta Ribeiro Pacheco
Tiago do Carmo Martins
Valkiria Kelen de Souza
Vera Lúcia Feil

Os servidores pioneiros na Subseção,
lotados em seus dois primeiros anos de
funcionamento, foram:

Ademir Borsatto Daiprai
Alcemar Vicente Brustolin
Ana Solange Javorski
Antônio Osmar Baranoski
Eduardo Ferreira de Pontes
Erlon Sampaio de Almeida
Fernando José Costa
Leila Denise Kaminski
Marcia Etsuco Itimura Tamay
Marcio Luiz Deparis
Saul Toledo Kaminski
Silvio Barros Joaquim de Lima
Simone Paes Alece
Sônia Mara Elias Gomes
Valdir Foss Paulichen
Vera Lúcia Gheller
Vilmar Benedito Fernandes

Em 29/09/2000, a Vara Federal muda-se para novo endereço, na Rua Saldanha Marinho, 1.321, Centro de Guarapuava. A inauguração
conta com a presença do Desembargador Federal Edgard Antônio Lippmann Jr., representando a Presidência do TRF4, e do Juiz
Federal Dirceu de Almeida Soares, Diretor do Foro da JFPR. A Subseção de Guarapuava era dirigida pelo Juiz Federal José Antônio
Savaris.

Acervo JFPR

Acervo JFPR

Em 18/10/2002 a Vara recebe seu Juizado Especial
Federal Cível Adjunto, em solenidade presidida pelo
Ministro Milton Luiz Pereira, que representava o
Superior Tribunal de Justiça e o Conselho da Justiça
Federal. O Desembargador Federal Vilson Darós,
que era Coordenador dos Juizados Especiais Federais
(JEFs) da 4ª Região, representou a Presidência do TRF4.
O Juiz Federal Fernando Quadros da Silva era o
Diretor do Foro da JFPR, e a Juíza Federal Flávia da
Silva Xavier era a Diretora da Subseção.
A instalação do eproc (processo eletrônico) na
Subseção ocorre em 18/06/2004, em cerimônia
presidida pelo Desembargador Federal Tadaaqui
Hirose, então Coordenador dos JEFs. O Juiz Federal
Nicolau Konkel Jr. era o Diretor do Foro da JFPR e a
Juíza Federal Flávia da Silva Xavier era a Diretora do
Foro local.

Acervo JFPR

Em 14/06/2005, a Subseção torna-se responsável pelo
Juizado Especial Federal Avançado (JEFA) do Município
de Pitanga/PR, conforme estabelecido pela Resolução
TRF4 nº 69/2005, assim permanecendo até
05/09/2016, quando Pitanga recebeu sua própria
Unidade da Justiça Federal. A solenidade de instalação
do JEFA, realizada no próprio local de funcionamento
(Av. Interventor Manoel Ribas, 420), foi presidida pelo
Desembargador Federal Vladimir Passos de Freitas,
Presidente do TRF4, e acompanhada pelo Juiz Federal
Nicolau Konkel Jr., Diretor do Foro da JFPR.

Acervo JFPR

No dia seguinte, em 15/06/2005, em decorrência da
Lei nº 10.772/2003, a Subseção recebe sua 2ª Vara
Federal, implantada e instalada pela Resolução TRF4
nº 63/2005, já sob a forma de Vara do Juizado Especial
Federal. O Desembargador Federal Edgard Antônio
Lippmann Jr. preside, desta vez, a cerimônia,
representando a Presidência do TRF4. O Juiz Federal
Nicolau Konkel Jr. também participa, ao lado da Juíza
Federal Valkíria Kelen de Souza, então substituta,
que respondia pela Direção do Foro local. A 1ª Vara
Federal reorganiza, então, seus processos, após a
redistribuição dos autos de JEF à 2ª Vara Federal.

Acervo JFPR

Reorganização dos processos na 1ª Vara

Em 11/05/2007, a Subseção inaugura sua nova Sede, na Rua Professor Becker, 2.730, Bairro Santa Cruz. A Juíza Federal Bianca Geórgia
Cruz Arenhart era a Diretora do Foro local, e o Juiz Federal João Pedro Gebran Neto era o Diretor do Foro da JFPR. O Desembargador
Federal Edgard Antônio Lippmann Jr. presidiu a cerimônia de inauguração, representando a Presidência do TRF4.

Acervo JFPR

Quer ver mais fotos e documentos da Subseção de Guarapuava?
É só acessar o site da Memória Institucional da JFPR: Galeria de Fotos de Guarapuava

Ações possessórias
envolvendo indígenas
resultam na maior
audiência já realizada
na Subseção

Em 15/02/2016 a 1ª Vara Federal de Guarapuava
realizou a maior audiência de conciliação envolvendo
fazendeiros e indígenas kaingangs, em disputa por
terras na região. Eram seis processos envolvendo o
litígio, dos quais três já estão arquivados e três estão
em grau de recurso no TRF4. Os autores propuseram
ação de Interdito Proibitório em face da União e da
FUNAI - Fundação Nacional do Índio. Disseram que
indígenas ameaçavam turbar sua posse após o
julgamento de procedência de autos de Reintegração
de Posse, em que sobreveio ordem judicial para
retirada dos índios das terras que alegavam ser de
sua propriedade.

Kaingangs - uol

A audiência, na tentativa de apaziguar a grave
situação de tensão na região, foi conduzida
pelo Juiz Federal Marcelo Adriano Micheloti
(atualmente titular da 2ª Vara Federal de
Lages/SC). A ação objeto da audiência já havia
sido sentenciada pelo mesmo juiz em
17/11/2015, tendo o juiz indeferido o pedido
dos autores. “Os autores não preencheram os
requisitos legais para o acolhimento do
pedido inicial: apesar da comprovação de
posse de áreas próximas à da autora da Ação
Ordinária nº 96.401.1190-2 (localidades de Rio
Cachoeira/Rio do Tigre/Boa Vista/Passo Liso,
em Laranjeiras do Sul/PR), não demonstraram
efetiva ameaça de turbação ou esbulho pelos
indígenas da região”. Contudo, como havia
uma liminar que autorizava a retirada dos
indígenas da região, foi realizada a tentativa
de conciliação entre as partes.

Curiosidades da
Subseção

Em julho e agosto de 2016 a 1ª Vara Federal de Guarapuava realizou os dois primeiros (e únicos!) Tribunais de Júri da Subseção. Isto se
deveu ao fato de que em 2019 a Subseção deixou de ter competência criminal.
Nestes depoimentos, a Juíza Federal Substituta Fernanda Bohn, que presidiu os dois julgamentos, e o Analista Judiciário Danilo
Muraro Canhoto contam detalhes da realização dos dois Júris, únicos e inéditos da Subseção!

Semaju e Jogos do
Paraná? Guarapuava
esteve em (quase)
todas as edições!

O time de futebol da Subseção é ativo e participativo!
Esteve em quase todas as edições dos Jogos da Justiça
Federal da 4ª Região (as chamadas Semanas da JF –
Semaju's) e nas edições estaduais das competições.

Voluntariado
sempre foi
ativo na
Subseção

Magistrados e servidores da Subseção Judiciária de Guarapuava sempre mantiveram atividades de promoção da solidariedade,
realizando visitas a entidades filantrópicas, campanhas de arrecadação de valores, gêneros alimentícios, agasalhos, produtos de limpeza
ou de higiene pessoal. Veja algumas das campanhas e alguns destes momentos:

Uma atividade que marcou muito um
grupo de servidores, em 04/08/2012,
foi a visita ao Asilo de Idosos - SOS
Guarapuava Airton Haenisch, em
que, acompanhados de familiares,
levaram roupas, fraldas e um lanche
comunitário. “Passamos uma tarde lá
com os velhinhos e velhinhas,
conversando e cantando”, lembra o
servidor Ademir Borsato Daiprai,
Supervisor da Seaja – Seção de Apoio
Judiciário
e
Administrativo
da
Subseção.

Uma voz
especial
Michele Camara Garrido de Freitas

A servidora Michele Camara Garrido de Freitas, da 2ª Vara Federal da Subseção, tem
na música mais que um hobby – uma verdadeira paixão!
“As minhas histórias com a subseção de Guarapuava, com a Justiça Federal do Paraná
e com a música em muitos pontos estão ligadas, quase que se confundem. Eu canto
por amor e a música é meu ponto de equilíbrio, uma forma de enxergar a realidade
sob um ângulo diferente, mais bonito, mais profundo. Como escreveu Milton
Nascimento: ‘cantando me disfarço e não me canso de viver nem de cantar’”, define.
Michele conta que a música está em seu “DNA”, pois já no interior de São Paulo, em
Getulina, sua avó ia a pé com a família trabalhar na lavoura, todos cantando músicas
caipiras e italianas pelo caminho. Segundo seu bisavô, a voz dela era a única que ele
conseguia distinguir das demais. “Minha mãe e minhas tias cantavam na rádio e em
festivais de música popular da mesma cidade, na década de 70. E toda a família junta
participava do coral religioso na igreja matriz, no qual minha avó, hoje com 90 anos,
ainda permanece. Meu pai, apaixonado por música (especialmente clássica), foi
mestre de harmonia na loja maçônica da qual fazia parte, em Curitiba, por vários
anos”, conta.
A servidora começou seu aperfeiçoamento estudando o canto lírico em Curitiba,
cidade onde passou a maior parte da infância e adolescência. Depois, passou ao
canto popular e, atualmente, estuda a técnica belting, utilizada principalmente em
musicais e na música pop norte americana. Também participou de um grupo de
música renascentista, bem como de recitais de alunos no Memorial de Curitiba e Casa
Gomm. Também fez parte do musical “Não sabem da Ópera Metade ou o Verdadeiro
Amor”. Seu objetivo era, então, o curso superior de canto da EMBAP (Escola de Música
e Belas Artes do Paraná), logo após concluir a graduação em Direito pela UFPR. “Tudo
mudou quando fui nomeada para assumir o cargo de servidora pública na Justiça
Federal do Paraná, Subseção de Guarapuava, instituição amada e cidade querida
pelas quais me apaixonei e que me fizeram decidir por levar o trabalho jurídico de
forma paralela à música”.

Em Guarapuava, Michele participou de
uma banda de rock and roll chamada
“Rockadelic” e de uma banda de ACDC
cover chamada “Hellbella”. Atualmente
realiza trabalho voluntário junto à
Unicentro (Universidade Estadual do
Centro-Oeste, com Sede em Guarapuava) e
se apresenta em eventos de projeção local,
regional e nacional voltados à valorização e
desenvolvimento culturais.
Durante a pandemia da Covid19, a
servidora criou um canal no Youtube
chamado @Michele Garrido, no qual posta
seus trabalhos musicais.
“Na Justiça Federal do Paraná, tive a honra
de representar Guarapuava, a Subseção
que me acolheu com tanto carinho, nas
Mostras de Talentos dos anos 2007, 2008,
2009, 2010, 2011 e 2012. Em 2021,
participei do evento comemorativo ao Dia
do Servidor Público, em 28 do outubro,
realizado de forma híbrida. Simbolizando o
caloroso retorno ao trabalho presencial
após a pandemia da Covid-19, homenageei
todos
os
colegas
paranaenses
e
guarapuavanos cantando, na sede da
Justiça Federal do Paraná, em Curitiba, a
música ‘Trevo (Tu)’, de Anavitória”, conclui.

A servidora Michele se apresentou nos eventos do Dia do Servidor,
em 28-10-2021 - acervo pessoal

Guarapuava:
terra do
“lobo bravo”!

Guarapuava (agûarápuaba do tupi-guarani: guará, lobo e puava, bravo, valente)
foi o nome dado aos campos gerais descobertos em 1770, com área primitiva de
175.000 km².
O povoamento de Guarapuava foi o resultado de um processo histórico iniciado
no século XVIII, com as Expedições do Tibagi, e levado a cabo pela Real Expedição
de Conquista do Povoamento dos Campos de Guarapuava, comandada por Diogo
Pinto de Azevedo Portugal, que chegou à região em 17 de junho de 1810 e fez
construir o Fortim Atalaia, onde abrigou as primeiras tropas, seus familiares e
povoadores que dela fizeram parte.
O Fortim Atalaia protegeu os componentes da Expedição dos frequentes ataques
dos índios, pertencentes às três tribos que habitavam a região (Camés, Votorões e
Cayeres ou Dorins).

Estatua do Tenente Coronel Diogo Pinto
de Azevedo Portugal, na Av. Manoel
Ribas, em Guarapuava - Marcos Guerra
wikipedia creative commons

Oficialmente, a cidade surgiu com a assinatura do Formal de Instalação da Freguesia de Nossa Senhora de Belém, em 9 de dezembro de
1819 (dia em que é comemorado o aniversário da cidade). Após a instalação da Freguesia, passou a ser vila em 17 de julho de 1852 e,
devido ao progresso do povoado, em 12 de abril de 1871 elevou-se à categoria de cidade, tornando-se um dos promissores municípios
do Paraná.

Vista panorâmica da cidade - IBGE

A assinatura do Formal de Instalação contou com a participação
do Padre Francisco das Chagas Lima (considerado o fundador
da cidade, nomeia a rua onde localizou-se a primeira Sede da
Justiça Federal de Guarapuava). Em concordância com Antônio
de Rocha Loures, tenente comandante interino da Real
Expedição, o padre determinou a transferência da freguesia e
da Igreja Nossa Senhora de Belém para o local, que, segundo o
padre, era o mais adequado para a construção da igreja, a atual
sede do município.
Padre Chagas foi um personagem importante na fase inicial do
povoamento, pois procurou iniciar a ocupação baseado em
alguns critérios de estética, observando as prescrições contidas
na carta régia de 1º de abril de 1809, que já determinava os
padrões a serem seguidos pelas edificações. Como ponto
gerador do núcleo, cita-se a Catedral de Nossa Senhora de
Belém, que era um ponto referencial importante para a
sociedade da época. O primeiro prefeito de Guarapuava foi o
coronel Pedro Lustosa de Siqueira.

m - IBGE

Praça 9 de Dezembro - Catedral Nossa Senhora de Belé

Curiosidade...

A Carta Régia de 1º de abril de 1809 (íntegra aqui), que “approva o
plano de povoar os Campos de Guarapuava e de civilisar os indios
barbaros que infestam aquelle territorio” (sic), aponta como os homens
enviados por Antonio Joseph da Franca e Horta, Governador e Capitão
General da Capitania de S. Paulo, e do Conselho do Príncipe Regente,
deveriam conduzir o contato com os índios da região (mantida a grafia
original da carta):
“...hei por bem conformar-me com os acertados e bem fundados votos dos Coroneis
João da Costa Ferreira, e Joseph de Arroche Toledo Randon, que vos ordeno e a
Junta sirvam de base ao plano que deveis seguir e organisar para realizardes as
minhas paternaes vistas, e portanto considerando que não é conforme aos meus
principios religiosos, e politicos o querer estabelecer a minha autoridade nos Campos
de Guarapuava, e territorio adjacente por meio de mortandades e crueldades contra
os Indios, extirpando as suas raças, que antes desejo adiantar, por meio da religião
e civilisação. até para não ficarem desertos tão dilatados e immensos sertões, e que
só desejo usar da força com aquelles que offendem os meus Vassallos, e que
resistem aos brandos meios de civilisação que lhes mando offerecer: sou servido
ordenar-vos que prescreveis no meu real nome, ao Commandante que segundo
vossa proposta tive por bem nomear para dirigir esta expedição que nos primeiros
encontros que tiver com os bugres, ou outros quaesquer indios faça toda a
diligencia para aprisionar alguns, os quaes tratará bem, e vestirá de camisas e
outro vestuario, e fazendo-lhes persuadir pelos linguas que se lhes não quer fazer
mal, e antes se deseja viver em paz com elles e defendel-os de seus inimigos, que
então os largue e deixe ir livres para que vão dizer isso mesmo aos indios da sua
especie com quem vivem, que dando-se o caso de encontrar os seus
arranchamentos não lhes deite fogo nem faça violencia ás mulheres e crianças que
nos mesmos se acharem antes lhes dêm camisas, e façam persuadir pelos linguas
que nenhum mal se hade fazer ao indio pacifico habitador do mesmo territorio: que
ao mesmo Commandante seja muito recomendado o vigiar que a sua tropa não
tenha communicação com as indias, nem saiam de noite fóra de recinto, castigando

severamente todos os que desobedecerem a estas minhas reaes ordens, e vierem
assim a serem a causa de desordens, e desgraças; tendo o Commandante sempre
presente que deve tratar os indios como filhos a respeito do castigo que merecem,
porém não se fiando nunca, nem descuidando, visto que a experiencia tem
mostrado que os povos barbaros, ou por um mal entendido, ou por qualquer
accidente cahem em actos de violencia não esperados, e levam então sem motivo a
sua crueldade e vingança a um ponto superior a toda a expectação.
(...)
“Conformando-me com a vossa proposta fui servido nomear a Diogo Pinto de
Portugal para Commandante desta expedição, e por este motivo o nomeio Tenente
Coronel do Regimento de Milicias do que era Sargento-Mór de Cavallaria,
esperando que se destinga pelo zelo com que hade promover a grande comissão de
que o encarregareis e ao mesmo ordenareis que faça concorrer os fazendeiros da
Coritiba e Campos Geraes proporcionalmente ás suas forças com alguns escravos
para a abertura da estrada, que obrigue tambem os Fazendeiros concorrer segundo
suas posses com gados para os trabalhadores, e os lavradores com farinha e
feijões, mas tudo isto com tal moderação que não dê logar a queixa alguma.
Igualmente fareis declarar que toda a pessoa que quiser ir povoar os Campos de
Guarapuava não será constrangida pelo espaço de seis annos a pagar divida
alguma que deva á Fazenda Real, e que pelo tempo de 10 annos não pagará
dizimo das terras novas que rotear, nem outro direito parochial, se não o que for
necessario para o mantenimento e trato e trato das Curas, que alli se estabelecerem.
Igualmente vos ordeno que façais remetter para os Campos de Guarapuava todos
os criminosos e criminosas que forem sentenciados a degredo, cumprindo alli todo o
tempo do seu degredo. Assim o cumprireis e fareis executar não obstante
quaesquer leis e regimentos em contrario que todos hei aqui por derogados, como
se delles fizesse expressa menção. Escripta no Palacio do Rio de Janeiro em o 1º de
Abril de 1809.”(in Coleção de Leis do Império do Brasil - 1809, Página 36 Vol. 1).

Localizada na entrada da cidade, na Avenida Manoel Ribas, a estátua do Índio Guairacá mede 2 metros de
altura e está colocada sobre um pedestal de 5 metros. O monumento é uma homenagem aos índios que
habitaram toda a região e ao seu lendário cacique Guairacá.
Guairacá, cuja terminologia significa “lobo dos campos e das águas”, era o cacique intrépido, o defensor
formidável da sua raça e da sua terra, que se estendia do Paranapanema ao baixo do Iguaçu e do Vale do
Tibagi à margem oriental do Paraná. Todas as expedições que visavam à conquista dessa imensurável região se
defrontaram com o valor guerreiro de Guairacá, com seus cem mil arcos vencedores. O cacique sucedeu-se no
comando dos povos de cem tribos e de outros tantos cacicados. Por muitos anos, o nome de Guairacá, abreviado
para Guairá pelos castelhanos e portugueses, foi o nome da região de seu famoso domínio sem contraste e
também o nome e flâmula de guerra e de defesa hercúlea. Guairacá impediu que sua terra e sua gente fossem
dominadas pelos estrangeiros. Ele é o exemplo que se levanta, aos primeiros clarões de nossa história, decidido e
sublime na defesa da pátria. Saiba mais sobre as lendas que envolvem o cacique aqui: Guairacá, o maior de
todos os chefes!
In http://cidadesdoparana.blogspot.comThiago Felipe
Ao lado: A estátua do Índio Guairacá e o lobo guará - cidadesdoparana.blogspot

Localizada no centro-sul do estado do Paraná, Guarapuava está no trajeto entre a
cidade de Curitiba e Foz do Iguaçu, nas margens da BR 277, principal Rodovia do
Mercosul, que liga o Porto de Paranaguá ao Paraguai e à Argentina. Atualmente, o
Município de Guarapuava conta 183.755 habitantes (em estimativa do IBGE de
2021).
A cidade se destaca no segmento agrícola, madeireiro e de produção de grãos,
especialmente o milho. Outros setores que estão em pleno desenvolvimento são a
indústria alimentícia e de papel, e a produção de pintinhos.

Guarapuava hoje – Portal Bem Paraná

Maior produtor de malte e cevada do país, Guarapuava conta com uma imponente Planta Industrial em Entre Rios, operada pela
Cooperativa Agrária, onde se encontra a maior Maltaria Cervejeira da América Latina. Entre Rios é um distrito de Guarapuava, localizado
a 18 km da sede do município e composto por cinco colônias eslavo-germânicas.

Guarapuava também conta com
algumas festas típicas famosas
em toda a região e reúnem
visitantes de todo o estado.
Dentre elas, existem 3 que são
realizadas anualmente: a Festa da
Cevada (também conhecida como
Peixada), o Festival da Melhor
Idade, e a Festa do Soquete.

A Festa da Cevada - divulgação Cooperativa Central

A Festa da Cevada (ou Peixada) é repleta de atrações culturais e tradicionais dos alemães, que foram um dos grupos colonizadores do
município. Conta com opções de entretenimento, como exposição, música, peixada, baile e almoço típico.

O Festival da Melhor Idade é um evento realizado pela Prefeitura de
Guarapuava e conta com programações destinadas ao público mais
velho, como o próprio nome já diz. Por último, mas não menos
importante, está a Festa do Soquete, um evento beneficente e que
busca promover a gastronomia da região com o Soquete de carne
de carneiro e a paçoca de pinhão.
Quer conhecer um pouquinho mais de Guarapuava?

10 pontos turísticos para conhecer em Guarapuava

Nome de importante via da capital paranaense, pouca gente sabe que o fazendeiro guarapuavano Antônio de
Sá Camargo (Palmeira, 25/04/1807 – Guarapuava, 12/11/1896)recebeu primeiro o título de “Barão de
Guarapuava” do Imperador Dom Pedro II, em 14 de julho de 1870, por seus serviços prestados ao país na
Guerra do Paraguai como Comandante Superior da Guarda Nacional. Em 31 de agosto de 1880, por decreto
do Gabinete, foi agraciado com o título de “Visconde de Guarapuava”.
Os títulos de nobreza foram motivados pela extensa folha de serviços prestados por Sá Camargo à sociedade
paranaense. Além de fazendeiro, coronel, chefe superior da guarda nacional na Província do Paraná, foi
também por várias vezes deputado e, em 1865, eleito vice-presidente da província.

Antônio de Sá Camargo, o Visconde de Guarapuava
Gazeta do Povo

Ajudou com recursos financeiros a Guerra do Paraguai, as obras de construção da Igreja Matriz de Nossa
Senhora de Belém (atual Catedral Metropolitana de Guarapuava), da Câmara de Vereadores, da Cadeia
Pública, do Teatro Santo Antônio e do Cemitério Municipal, todos em Guarapuava. Também auxiliou na
construção da Catedral de Curitiba, da Igreja da Ordem Terceira, do Museu Paranaense, da Sociedade de
Imigração de Curitiba e das Santas Casas de Misericórdia de Curitiba e de Paranaguá. Fez empréstimos à
Província do Paraná nos primeiros anos da sua existência para suprir necessidades, como reconhecido pelo
Visconde de Taunay, presidente da província, ao homenagear o Visconde de Guarapuava como nome da Sala
de Honra da Biblioteca Pública do Paraná.

Para saber mais:
Casou-se com sua prima Zeferina Marcondes de Sá, na cidade de Palmeira
em 1836, levando-a para residir em Guarapuava. Tiveram um filho, Firmino,
nascido em 18 de junho de 1838.
Um fato em particular marcou tragicamente a vida deste casal. Zeferina pede
às escravas para prepararem o banho do primogênito e único filho. Quando a
mãe, que estava em outro cômodo da casa, retorna à bacia e mergulha a
criança na água, percebe imediatamente que a água ainda não estava
temperada, e assim, em um ato falho, Firmino não resiste às queimaduras e
falece.
Antônio de Sá Camargo, inconformado com o ocorrido, e atribuindo a culpa ao
descuido de sua esposa, 14 anos mais jovem, resolve separar-se e devolvê-la a
seus pais. A partir daí vive pelo resto de sua vida sem a companhia de uma
esposa. Porém, não se separa legalmente, pois, como era de costume à época,
deveria ainda permanecer casado, pois, como homem de bem e em virtude de
suas atividades profissionais, deveria manter a imagem de “homem de família”.
As cinzas do Visconde encontram-se no Cemitério Municipal de Guarapuava.

"Visconde de Guarapuava: um personagem
da História do Paraná", de Zeloi Martins dos
Santos, Tese apresentada ao Curso de PósGraduação em História - Doutorado, UFPR,
2005
Museu Visconde de Guarapuava:
preservando nossa história

Clique ao lado
para fazer um
Passeio Virtual
ao Museu.
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