
Comércio de 
tudo para todos
Difícil é o cliente sair da loja 
sem encontrar o que pro-
cura. Há quase três décadas 
a Nogarolli presta serviços 
no Cajuru – vende desde ma-
teriais de construção até ali-
mentos e LPs. Corre-se o ris-
co de encontrar, ainda, uma 
boa conversa ao balcão.
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Animal peludo 
aterroriza 
moradores do 
Capão da Imbuia

PÁGINA 04

Cães usam terminal do Bairro Alto como moradia

Organização não-governamental do Capão 
da Imbuia oferece nove cursos de capacita-

ção gratuitos. O objetivo é encaminhar os 
moradores com menor renda para o mer-
cado de trabalho. Um dos requisitos é 
residir num dos bairros da região. Ape-
nas nesse semestre já são mais de 150 
matriculados. Ex-dona de casa virou 
costureira profi ssional, juntou dinheiro, 
comprou roupas e calçados para a fa-
mília e vai pagar o estudo da fi lha no 
futuro. 

PÁGINA 3

Hospital oferece serviços 
insufi cientes para a 
população de Pinhais
Os internamentos não fazem parte do cartel de serviços 
oferecidos por um dos hospitais de referência do município. 
O atendimento também é demorado e defi citário, apenas 
paliativo nos casos menos graves. Segundo a Secretaria de 
Saúde a equipe do Hospital é formada por um médico e um 
pediatra nas 24 horas do dia.

PÁGINA 16

A árvore que batiza o bairro está muito bem abrigada no 
Museu de História Natural. Um espaço longe do centro 
resguarda a ciência e a técnica especializada na preser-
vação das espécies do local. O local, no Bosque do Ca-
pão da Imbuia, é um reduto da pesquisa e ótima opção 
de lazer para as caminhadas em família.

PÁGINA 8

Cem anos de história 
de uma árvore 
natural do Paraná
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Projeto de profi ssionalização 
atende a bairros da Zona Leste

A falta de uma política pública voltada para o esporte 
impede que os jovens da região tenham perspectivas no 
esporte competitivo. Sem o espaço específi co, a situação 
é agravada. As canchas existentes, aos fi ns de semana, 
não contam com policiamento. Secretaria municipal cita o 
Centro de Esporte e Lazer Pedro Almeida, que atende em 
média 75 pessoas por dia.

PÁGINA 5 

Moradores do Bairro 
Alto sentem falta de um 
ginásio esportivo público

Sem ginásio de esportes, a comunidade inventa competição de 
basquete na Rua Joaquim da Costa Ribeiro.

PÁGINA 6
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Rede Esperança já encaminhou mais de 8 mil pessoas ao mercado de trabalho.



O jornal Capital da Notícia 
Zona Leste é uma produção 
dos estudantes do 4° perío-

do do curso de Jornalismo da UniBrasil. O jornal circula nos bairros Tarumã, 
Capão da Imbuia, Cajuru, Bairro Alto e no município de Pinhais. A coordenação é 
dos professores Felipe Harmata Marinho e Rafael Schoenherr. O projeto gráfi co 
foi criado por Marcos Mariano. Diagramação: Marcos Mariano e Andreu Silves-
tre. Ilustrações: Willian Soppa. Editores-chefe: Cleverson Dias Bravo, Dayana 
Silva Bueno e Tiago André Piontekievicz. Contamos com um Conselho Editorial 
fi xo, formado pelos professores Felipe Harmata Marinho, Paulo Camargo, Ana 
Melech, Thays Poletto, Sandro Juarez e Luiz Alberto Kuchenbecker. A coorde-
nação do curso é da professora Maura Martins. Contatos podem ser feitos pelo 
telefone 3361-4259 ou pelo email capitalzonaleste@unibrasil.com.br 

ALUNOS 4º PERÍODO: Alexandre Fernandes da Silva • Amanda Suellen 
Gonçalves • Ana Paula Carula • Andressa Marchiorato • Andreu Agostinho 
Silvestre • Aparecida Regiane Novaes de Araújo • Aryelle G. Padilha • Bianca 
da Silva • Caroline Pontes Bucker • Christiano Kubis • Cláudio T. Cardoso • 
Cleide S. Neto • Cleverson Dias Bravo • Cristiane S. Dias • Daiane Pereira da 
Rosa • Dayana Cristina dos Santos • Dayana Silva Bueno • Desirée Amaral 
• Douglas Santucci • Elize Maria Brasil • Flávia Pinheiro • Fábio Mandrick • 
Fernando Nóbrega • Gabriel Lopes Assunção • Giliardi Anderson de Souza • 
Grazieli Francini Teixeira • Jeniffer C.Pimenta • João Paulo Dias • João Victor 
Soppa • Juliano Pedrozo • Kadiggia Cher Pudelko • Katy Mary de Farias • 
Luana S. Honorato • Lucas Gabriel de Marins • Lucas Laranjeira • Maisa 
Ekermann • Marcelo Martins • Marcos Mariano • Murilo Henrique Cardoso 
• Narley Rezende Domingues Neto • Osvaldo Luiz Pires Lippi Gois • Pâmella 
C. Stadler • Patrícia Rosa • Paulo Cezar de Siqueira • Poliana Dal Bosco • 
Renata de Mattos • Richard Benvenutti • Robson José Custódio • Rosilene 
de Fátima Pollis • Suellen Marcely Franco • Silvana Rosa Vicente • Suzane 
Veríssimo Skroch • Talita Bridum • Tayná Borges Saldanha • Tiago André 
Piontekievicz • Vanessa Cordeiro • Wyllian I. dos Santos Soppa

EXPEDIENTE

FRASES

“Em certos cemitérios do país 
está havendo a contaminação das 
águas superficiais e subterrâneas por 
microorganismos que se proliferam 
ao se decomporem os corpos.”por Eliane Prizão, bióloga

“O Festival de Teatro de Pinhais 
abre portas para as companhias 
amadoras, a partir disso nosso 
currículo ganha mais credibilidade.”

Arnaldo Niskier fala em um pretexto para 
o país escrever melhor. José Sarney acena 
para a necessidade de um período de adap-
tação e a certa volatilidade. Marcos Vilaça se 
lembra da unificação. Eduardo Portella pre-
ga liberdade e enuncia o caráter demasiado. 
Carlos Heitor Cony trata como inútil e im-
produtivo. António Carlos de Moraes Sartini 
classifica como alteração de algo que parece 
orgânico. Em certa medida, os responsáveis 
pelo projeto da reforma ortográfica, não se 
lembram ou fizeram questão de não se lem-
brar do que houve no início da década de 70. 
A reforma de 1971 ainda hoje, quase quaren-
ta anos depois, não foi totalmente absorvida, 
sequer entendida, para ser mais claro.

No Brasil, o Acordo Ortográfico foi promul-
gado pelo presidente Luis Inácio Lula da Sil-
va para entrar em vigor a partir de janeiro, 
primeiro em documentos oficiais. A assina-
tura do decreto aconteceu numa cerimônia 
solene na sede da Academia Brasileira de 
Letras, a ABL, no Rio de Janeiro. O ato lem-
brava o centenário da morte de Machado de 
Assis (1839-1908), classificado por mais de 
uma vez como o mais universal dos escrito-
res brasileiros. Convenhamos, se aproveitar 
de tal momento para discussão de caráter 
tão esdrúxulo chega a ser um sacrilégio.

O primeiro homem da República justifica 

que o acordo é uma ferramenta satisfatória 
de aproximação do Brasil com outros países 
lusófonos (para você que não sabe, que tal 
incluir a singela palavrinha na reforma), em 
especial os do continente africano. Graças à 
nova designação ortográfica da língua de Ca-
mões, aguarda-se aumento considerável na 
transação de produtos editoriais entre as na-
ções. Qual seria a reação do bravo Luís Vaz 
se notasse que seus enunciados não fossem 
além de processo especial para alimentação 
da especulação do capitalismo selvagem?

Um dos catedráticos mais respeitados em 
língua portuguesa no Brasil e na América 
Latina, faz uma análise mais sensata. Nas 
palavras do professor Pasquale Cipro Neto, 
em bom português, a reforma não terá qual-
quer influência no papel da língua no nível 
internacional. Como ele bem assinala, não é 
por uma letra ou outra que nossa língua-mãe 
não tem projeção no mundo. É    preferível 
acreditar em indiferença, incapacidade, in-
competência mesmo. O acordo ortográfico 
foi aprovado em dezembro de 1990 pelos en-
tão setes países da CPLP (Comunidade dos 
Países de Língua Portuguesa - Portugal, Bra-
sil, Angola, Moçambique, Cabo Verde, Guiné-
Bissau e São Tomé e Príncipe). Timor Leste 
só aderiu à organização em 2004, depois da 
independência. De acordo com os estatutos 
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da CPLP, o acordo entraria em vigor quando 
três países concluíssem os trâmites inter-
nos para o processo de ratificação. Portugal, 
Cabo Verde e São Tomé ratificaram, mas ain-
da não vigoram.

No Brasil, as mudanças serão adotadas 
de forma gradual, nos livros escolares, em 
2010, sendo obrigatórias a partir de 2012. 
Não duvida-se que nos moldes do padrão 
da TV digital, esse período é volúvel. Cabe o 
questionamento: há realmente necessidade 
cultural e prática de estabelecer regras or-
tográficas a serem usadas pelos países de 
língua lusófona? A discussão parece interfe-
rir na autonomia cultural de cada país, o que 
é anterior a qualquer interesse de natureza 
comercial ou estratégica.

O lado positivo, que é digno de ressalva 
para não parecer pedante, é o fato da refor-
ma facilitar o processo educacional, princi-
palmente nos países da África, que se valem 
de material didático de Portugal e mão-de-
obra (leia-se professores) brasileira. O fim 
do trema, novas regras para o emprego do 
hífen, inclusão das letras w, k e y ao idioma, 
além de novos princípios de acentuação. No 
fim, 0,5% das palavras serão afetadas pelas 
novas normas, uma afronta. Falamos o mal 
o português vigente, e daqui pra frente, as 
perspectivas são piores ainda.

por Cleverson Dias Bravo

O presidente da CBF Ricardo Teixeira se 
reuniu com representantes da Federação das 
Indústrias do Estado de São Paulo. O encontro 
aconteceu dias depois da pífi a participação do 
time brasileiro na partida contra a Colômbia no 
Maracanã, pelas Eliminatórias para a Copa do 
Mundo de 2010 na África do Sul.

Como é de praxe em suas aparições, Teixeira 
foi evasivo e indiferente em relação a continui-
dade do selecionado nacional. Quando ques-
tionado a respeito da atuação do time de Car-
los Caetano, o Dunga, sua postura prepotente 
aventava que a situação não era com ele.

No evento, em pauta a organização da Copa 
de 2014, prevista para esse País. E como se um 
assunto não tivesse absolutamente nada a ver 
com o outro, tentava desconversar. Por mais de 
uma vez dizia, com cara de poucos amigos: “o 
assunto aqui é Copa do Mundo”. Um impropé-
rio do tamanho desse campeonato.

Me ocorre a questão. O que são, senão 
Copa do Mundo, as atuações decepcionantes 
da seleção de Dunga, sobremaneira perante o 
torcedor nacional? Depois de um ano sem fa-
zer gols jogando no Brasil, quando o torcedor 
brasileiro, atônito, espera por esclarecimentos 
de seu principal mandatário, recebe o silêncio. 
Não é prudente olhar a banda passar, omisso. 
A situação é das mais delicadas.

Mas Teixeira parece, em outra realidade. 
Com todo respeito, o time de Dunga vai sen-
do deixado aí, sem qualquer amparo. Pois não 
resta dúvida de que muito da iniciativa em re-
solver a situação deve partir do presidente da 
CBF, que inclusive colocou Dunga lá, e deveria 
ser sensato o bastante para tirá-lo agora.

O silêncio que 
procede a barbárie

ARTIGO

Aqui do lado, na vizinha Argentina, Alfi o Basile 
entregou o cargo e Julio Grandona, o Teixeira de-
les, não renegou. Alguns péssimos resultados a 
frente da seleção e o professor se foi. Mas fato é 
que, Basile foi quem constituiu com competência o 
time que encantou  a Venezuela e a América Latina 
em junho, na Copa América. A derrota para o Brasil 
na fi nal apagou o show que os hermanos vinham 
dando até aquele momento. E no futebol, nenhuma 
verdade existe que não vitórias e vitórias. Se cha-
mavam Telê de derrotado até conquistar o bicam-
peonato mundial de clubes pelo São Paulo no inicio 
da década de 1990, nada mais há para declarar. 

Uma das razões para nenhum estádio brasi-
leiro ainda não estar pronto para recebermos a 
Copa, passa pelo ultrapassado modo de direção 
de Teixeira. Nenhum dinheiro dos milionários con-
tratos de patrocínio da Confederação são desti-
nados especifi camente para a modernização das 
praças nacionais. Não há exemplo mais claro que 
o estado de calamidade pública do Pinheirão; um 
dia anunciado para ser o maior estádio do mundo. 
Contraditóriamente, isso não faz com que o time, 
em si, seja uma prioridade. Prioridade são os mi-
lhões que ele arrecada em cada amistoso bancado 
pela Nike ou pela Coca Cola. Isso é preocupante. 
Não se tenta melhorar o conjunto cada vez que ele 
se reúne, mas sim buscar um lugar mais rentável 
para levar o time.

As alianças nesse sentido são bem precárias. 
Em novembro, a seleção faz a última partida do 
ano, em Brasília, contra Portugal. Ninguém vai dis-
cutir se é melhor apostar numa base que é prati-
camente a mesma deixada por Parreira ou como 
fazer para que o time tenha alternativas para as 
suas próprias limitações. A discussão, isso sim, vai 
estar no looby para ver quem arremata uma sede 
da Copa de Teixeira para o seu estado. Especula-
se um número grande de governadores estarão 
por lá, fazendo um social.

A seleção não é outra coisa, que não refl exo 
de seu mandatário. Superfi cial, sem credibilidade, 
evasiva, politicamente incorreta.

EDITORIAL | A discórdia do irreformável

por Guilherme Francisco Mioto, ator

OPINIÃO |
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Moradores de baixa renda têm 
acesso a profi ssionalização

por Daiane Rosa

A organização não-go-
vernamental (ONG) Rede 
Esperança, no bairro Capão 
da Imbuia, fornece gratuita-
mente cursos de capacita-
ção a moradores de baixa 
renda da região. Em sua tra-
jetória preparou para o mer-
cado de trabalho mais de 8 
mil pessoas. Em agosto, a 
instituição comemorou 15 
anos de trabalho na capital 
paranaense.

Em 1993, quando come-
çou, era uma associação e 
contava apenas com quatro 
cursos profi ssionalizantes. 
As primeiras turmas eram 
de elétrica, encanador, me-
cânica e panifi cação. Neste 
semestre a entidade conta 
com mais de 150 alunos 
matriculados.

A ex-dona de casa Nely 
Aparecida Barbosa conse-
guiu um emprego temporá-
rio após ter participado da 
capacitação de costureira 
na Rede Esperança. Com 
parte do dinheiro que ga-
nhou, aproximadamente 

No bairro Capão da Imbuia e 
proximidades a população pode 
participar de cursos de capacitação 
gratuitamente na Rede Esperança

R$ 450 por mês, comprou 
roupas e calçados para a fa-
mília. O restante ela deixou 
reservado para futuramente 
pagar o estudo da fi lha.

Para Nely o trabalho 
trouxe mais do que apenas 
experiência,  trouxe conheci-
mento. “Quando comecei o 
curso não sabia nada dessa 
área, mas hoje posso dizer 
com orgulho que tenho uma 
profi ssão: sou costureira”. 
Ela gostou tanto dos cursos 
que os indicou para a fi lha e 
a cunhada. 

A fi lha de Nely, Fabiane 
Reidler de Assunpção, parti-
cipa do curso de mecânica 
industrial. “Interessei-me 
por esse curso porque acre-
dito que essa é uma área 
que abre oportunidades 

para o mercado feminino”, 
acredita. No curso de me-
cânica há 22 alunos e ape-
nas três são meninas. “No 
começo me aproximei mais 
das meninas, mas com os 
trabalhos em equipe e com 
o tempo muitos deles pas-
saram a ser meus amigos”, 
confessa. 

As capacitações mais 
procuradas são nas áreas 
de mecânica, elétrica e hi-
giene e beleza. Os cursos 
possuem carga horária que 
variam de 200 a 400 horas, 
com aulas realizadas de se-
gunda a sexta-feira, nos perí-
odos da manhã ou da tarde.

“Já houve casos de alu-
nos da instituição que rea-
lizaram o curso de mecâni-
ca e depois foram estudar 
engenharia”, orgulha-se o 
professor de mecânica in-
dustrial, Denivaldo Souza 

da Silva. Para ele é uma 
grande honra ter sido aluno 
da instituição e hoje poder 
dar aula para 36 alunos da 
Rede Esperança. Denivaldo 
sonha agora em conseguir 
cursar uma faculdade. 

Para participar das for-
mações é preciso possuir 

baixa renda e preencher os 
pré-requisitos do curso es-
colhido. Preferencialmente, 
os candidatos devem morar 
nos bairros Capão da Im-
buia, Tarumã, Bairro Alto ou 
Cajuru. As próximas turmas 
serão formadas no início de 
2009. 

Alunos do curso de elétrica recebem capacitação para manusear fi ação da Copel.

Foi no curso de costura da Rede Esperança que Nely Aparecida 
Barbosa adquiriu uma profi ssão.

Denivaldo Souza da Silva é atualmente professor de mecânica na 
Rede Esperança, mas um dia já foi aluno da instituição.
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Confi ra os cursos oferecidos pela Rede Esperança
CABELEIREIRO

MANICURO E PEDICURO

CORTE E COSTURA - BÁSICA E INDUSTRIAL

PANIFICAÇÃO E CONFEITARIA

ELETRICISTA INSTALADOR PREDIAL

INDUSTRIAL – REPARADOR DE APARELHOS DOMÉSTICOS

ASSISTENTE DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS EM RH, DIGITAÇÃO E INFORMÁTICA 

BÁSICO DE MECÂNICA INDUSTRIAL

OPERADOR DE MÁQUINAS E FERRAMENTAS CONVENCIONAIS

Mais informações no site www.redeesperanca.org.br ou pelo telefone (41) 3015-4936

| CAPÃO DA IMBUIA
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por Maisa Ekermann

Peludo, com garras, chifres 
são algumas das características 
do animal que aterroriza os 
moradores. Há quem diga que 
é mais uma história de terror, 
mas grande parte dos que residem 
ha pelo menos 20 anos no bairro 
já ouviram pelo menos uma vez 
essa lenda.

Iracema Izair Dias de Souza, 
78 anos, mora há mais de 50 
no Capão. Conta que quando 
chegou ao bairro havia muito mato 
e poucas casas. Depois de residir 
20 anos na região , disse que a 
tal aberração começou a apavorar 
a vizinhança. “Naquela época 
não havia telefone, um parente 
distante veio nos comunicar 
sobre a morte do meu sogro, e 
cruzou com algo que chamou de 
lobisomen”. Dona Iracema conta 
ainda que o homem chegou  á 

Peludo e aterrorizador 
Animal não identifi cado amedronta Capão da Imbuia

sua residencia desesperado, e o 
descreveu como um cão com mais 
de 1 metro de altura, preto e muito 
peludo.

Onofre de Souza, também 
morador do bairro há mais de 
40 anos, conta que nunca viu tal 
animal, mas já ouviu essa história 
em um bar, que hoje não existe 
mais. Comenta que certa vez um 
bêbado chegou todo arranhado 
contando que foi atacado por um 
urso quando passava em frente 
ao Museu de História Natural do 
Capão da Imbuia.

A história mais recente 
tem um ano , quando Éderson  
Schmidt passava com a 
família próximo ao terminal 
de ônibus. Descreve o animal 
com cerca de 1 metro e braços 
cumpridos, três chifres pequenos 
e dentes enormes . “O animal 
devorava cães que o atacavam, 
parecia um chupa-cabra”. Ederson 

fi cou apavorado na época e disse 
que sua fi lha pequena não dormiu 
por várias noites.

No entanto nenhum dos 
entrevistados tem provas sobre 
tais depoimentos, porém todos 
afi rmam que não gostam 
de tocar no assunto. Existem 
cientistas no exterior que 

por Amanda Suellen Gonçalves 
e Suellen Marcely Franco

A Paraná Esporte inaugurou, em 
setembro, a nova sede no bairro Ca-
pão da Imbuia. No local funcionava o 
Centro de capacitação esportiva. As 
atividades se unem ao setor adminis-
trativo da Paraná Esporte, responsá-
vel pelas ações do governo para o la-
zer e práticas esportivas que já está 
no endereço desde agosto. Na nova 
área são três ginásios e o prédio ad-
ministrativo. 

A entidade mantém 
desde 2003 progra-
mas de esporte e lazer 
voltados para a comu-
nidade. Na academia 
há atividades para to-
dos os públicos e to-
das as idades. Estão 
disponíveis também 
modalidades como o 
basquete, futebol, ginástica, rúgby, 
taekwondo, tênis, handebol e vôlei. 

Segundo o site da Paraná Esporte, 
atualmente 3.500 pessoas freqüen-
tam as atividades. O instrutor da aca-
demia, Rafael Pires, aprovou a nova 
sede. “Aqui os alunos vão ter uma 
estrutura grande e muito boa, o que 
ajuda tanto na prática das atividades 

quanto no auxílio”. Ele também acre-
dita que o local vai atrair mais pesso-
as a praticar algum exercício físico.

Na área estão quatro construções, 
três ginásios de esportes e o prédio 
administrativo. A dona de casa Ace-
lina Freitas disse que a comunidade 
precisa de locais para se divertir e 
praticar esportes. “Isso tudo é muito 
bom porque sei que meu fi lho está 
praticando um esporte em um am-
biente bom, antes ele fi cava pra cima 
e pra baixo e eu não sabia quem eram 
as companhias”, afi rmou Acelina.

A estudante Ga-
briela Soares, 12 
anos, estuda no perío-
do da manhã e treina 
três vezes por sema-
na à tarde. “Eu adoro 
treinar aqui e se pu-
desse viria mais vezes 
por semana, adorei as 
novas quadras”. 

A sede da Paraná Esporte tem 
duas quadras de tênis, uma quadra 
poliesportiva descoberta, uma pista 
para caminhada, um campo de fute-
bol suíço e dois campos de futebol, 
que também podem ser usados para 
a prática de rúgby e golfe. Inclui uma 
academia de ginástica, sala para ta-
ekwondo e um auditório.

Inauguração da nova 
sede trará benefício para 
a população
Atividades para todas as idades disponíveis 
à comunidade

Moradores do Capão da 
Imbuia interagem por 
meio de site

por Daiane Rosa

O bairro Capão da Imbuia ganhou um site totalmente voltado para sua 
região há cerca de três meses. A proposta surgiu com a programadora 
de sites Graziele Alves Moreira (23), após constatar a difi culdade de 
comunicação entre os próprios moradores. “Eu criei o site para que as 
pessoas possam ter maior interatividade, conhecer melhor o nosso bairro 
e as oportunidades que ele oferece”, relata. 

O site se chama “Nosso Capão” e disponibiliza textos sobre a história, 
projetos sociais e curiosidades do bairro. Nele há espaços reservados 
para a população local deixar suas reivindicações, reclamações ou elogios 
sobre o Capão. Os moradores que comercializam algum produto ou serviço 
também podem, por exemplo, divulgar gratuitamente o seu trabalho por 
meio de um simples recado. 

As despesas do site são pagas com o dinheiro arrecadado por meio de 
anúncios. Uma propaganda que ocupe o centro da página e fi que ‘no ar’ 
por um mês custa R$ 40, enquanto um anúncio nas laterais custa R$ 25. A 
iniciativa possui anunciantes de grandes redes comerciais de Curitiba.

O dono de uma papelaria 
anunciante, Everton Lopes 
Pereira, conta por que resolveu 
arriscar a fazer a divulgação 
de seu comércio, localizado no 
Capão da Imbuia, em um site que 
ainda não é muito conhecido. “No 
começo tudo é muito difícil, mas 
é por isso mesmo que devemos 
ajudar e incentivar uma proposta 
como esta que visa melhorias 

para a própria região”, afi rma.   
Everton é dos que apostam nessa idéia e acredita que a iniciativa tem 

tudo para dar certo. “Temos que acabar com essa mania de ir fazer tudo no 
centro (Curitiba), isso é muito antigo, hoje os bairros disponibilizam muitos 
serviços e com o site fi ca mais fácil de localiza-los”, confi a.  

No momento, Graziele atualiza o site sozinha, mas está a procura de 
alguém que possa lhe ajudar. Os interessados devem entrar em contato pelo 
telefone (41) 3366-6519. Quem quiser conferir e obter mais informações 
sobre o site deve acessar o endereço www.nossocapao.com.br.

estudam esses casos de seres 
de outro mundo, mas ainda não 
há um desfeicho para este caso. 
Podemos concluir, portanto, que, 
provavelmente, essa é mais uma 
Lenda Urbana.
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por Rosilene de Fátima Pollis

Cerca de seis mil jo-
vens vivem sem oportu-
nidades para se tornar 
um atleta. A estimativa é 
do treinador do estádio 
do Bairro Alto, Genival-
do Santos, 46. A falta de 
investimento público no 
trabalho de base e na for-
mação de atletas fi ca evi-
dente em época de com-
petições internacionais.

A prefeitura leva à co-
munidade o recurso mais 
barato no esporte. São 
quatro canchas de areia, 
feitas em lotes vazios. 
Duas delas têm grade e 
estão em praças do bair-
ro e outras duas fi cam 
no bosque da Vilinha. No 
fi m de semana, as can-
chas sem policiamento 

Jovens estão longe do esporte 
competitivo no Bairro Alto
A política pública do esporte 
municipal se limita a preparar 
jogadores de futebol. Outras 
modalidades, só pela televisão

afastam moradores, que 
alegam medo dos “deso-
cupados”.

Com mais de 42 mil 
habitantes desde 2000, 
segundo o IBGE (Instituto 
Brasileiro de Geografi a e 
Estatística), o Bairro Alto 
permanece sem ginásio 
esportivo público. “No 
esporte, em 2006 veio a 
quadra de areia que está 
abandonada”, diz a mora-
dora da Vilinha, Terezinha 
Busch, 47. A Secretaria 
Municipal do Esporte e La-
zer cita como equipamen-
to esportivo da região, o 
Centro de Esporte e Lazer 
Pedro de Almeida.

Aberto de segunda à 
sexta-feira, o local é usado 
em média, por 75 pessoas 
ao dia. A Coordenadora do 
Centro de Lazer, Marilza 

Paim, 50, diz que a comu-
nidade tem à disposição 
modalidades de ginástica, 
futebol e vôlei de areia. Ini-
ciação ao esporte, só para 
futebol. Nenhuma outra 
modalidade forma atletas 
competitivos.

Cancha de areia inundada é palco de esporte na Vilinha do Bairro Alto.

No esporte, o cidadão 
improvisa na falta de 
política pública. Luiz Al-
berto Rocha, 51, pai de 
crianças gêmeas, vê a 
rua como único local ao 
esporte. Com os vizinhos, 
Rocha fi xou tabela de bas-

quete no lote vazio perto 
de casa. “A criançada se 
junta na rua para jogar”, 
conta. Diante da insegu-
rança das praças, Rocha 
prefere os fi lhos por perto 
na hora de praticar algum 
esporte.

por Caroline Bucker 
e Tayná Saldanha

O Centro Municipal de 
Educação Infantil Irmã 
Dorothy Stang atende 80 
crianças com até cinco 
anos e 11 meses de idade 
das comunidades da Vila 
Rio Negro, Vila Joanita e 
Vila Garret, no Tarumã e no 
Bairro Alto. Atualmente 42 
crianças estão na fi la de es-
pera, no aguardo por uma 
vaga.  

Segundo a prefeitura, a 
creche foi construída com 
o propósito de atender 150 
crianças, mas por enquanto 
ela só tem capacidade para 
80, pela estrutura que foi 
construída. São apenas cin-
co quartos, dois banheiros 
e uma cozinha para acomo-

por Jeniffer Pimenta

Moradores do Bairro Alto sofrem com assaltantes que 
agem na Rua José Veríssimo. A falta de iluminação é um dos 
principais fatores para o aumento de incidentes. Nem todas 
as ocorrências são registradas. Descer a rua deixou de ser ta-
refa fácil, ela é um dos principais acessos ao Bairro Alto e tem 
sérios problemas no entorno do Departamento de Estrada e 
Rodagens (DER). 

Os moradores convivem com a falta de iluminação e riscos 
de assaltos. Entre a ponte e o rio Tarumã existe um barranco 
onde pessoas freqüentam para o consumo de drogas e abor-
dagens aos pedestres. “O cheiro da maconha no local não é 
odor difícil de sentir”, conta um jovem que mora nas proximi-
dades e prefere não se identifi car.

Segundo a Polícia Militar, desde o começo do ano três bo-
letins de ocorrências foram registrados referentes a assaltos 
na região. Porém, isso não signifi ca que este seja o número 
total. “Nem sempre as vítimas fazem o boletim de ocorrência, 
assim não consta no relatório, mas é provável que esse núme-
ro de assaltos seja maior”, explica o Soldado Marinho, do 20º 
batalhão da PM.

A estudante Cláudia Mendes (19) passa de segunda a 
sexta-feira pelo local no período noturno. “É complicado, pois 
nunca sei o que vou encontrar no caminho”. O alívio da jovem 
é conseguir alguma companhia para passar pelo local. “Mes-
mo quando não conheço as pessoas que passam eu peço 
para ir junto só por questão de segurança”.

A sorte de Cláudia é que seu horário é compatível com a 
saída de estudantes das Faculdades Integradas do Brasil (Uni-
Brasil), situada nas proximidades. Assim muitos alunos utili-
zam o mesmo caminho. A Prefeitura de Curitiba informou que 
vai verifi ca a possibilidade de melhorar a iluminação no Insti-
tuto de Pesquisa e Planejamento Urbano de Curitiba (Ippuc) e 
a Copel, mas não deu previsão para a instalação de postes. 

Creche para 
150 crianças

Moradores do Bairro Alto 
reivindicam mais vagas e 
melhoria da estrutura.

dar 150 crianças. Karin de 
Oliveira, mãe de um aluno, 
conta que esperou nove me-
ses para conseguir matricu-
lar seu fi lho na creche. “Mi-
nha licença maternidade já 
havia vencido e eu não tinha 
onde deixar meu fi lho, a mi-
nha sorte foi que consegui-
ram me encaixar antes que a 
situação se agravasse”.

Os funcionários explicam 
que é necessário contratar 
mais pessoas para ajudar no 
trabalho e ampliar a estrutu-
ra do local. Segundo os pais, 
a situação estava crítica e 
como a prefeitura não tomou 
nenhuma posição depois de 
muitas reclamações, deci-
diram criar uma associação 
para a arrecadação de fun-
dos e para continuar a ma-
nutenção da creche.

O pai, Luciano Ferreira, 
disse que depois que a as-
sociação começou a funcio-
nar os pais fi caram mais se-
guros, pois sabem que seus 
fi lhos estão bem cuidados 
e que nada os falta. “Não 
deixamos faltar a merenda 
e realizamos as reformas 
mais urgentes e que são 
necessárias para as crian-
ças.”

A creche é a única na 
região do Sacre Coeur, lo-
calizada na Rua Mercedes 
Stresser, 155, Bairro Alto. 
Os moradores alegam que 
se o espaço da creche não 
for ampliado, será neces-
sária a construção de outra 
creche pertono bairro, pois 
muitas mães não podem 
trabalhar por não ter onde 
deixar os fi lhos.

Ação de criminosos é favorecida 
pela falta de iluminação
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150 crianças: 5 quartos e 2 banheiros.
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por Osvaldo Pires

Os usuários do terminal 
de ônibus do Bairro Alto têm 
dividido o espaço com visi-
tantes que podem ao mesmo 
tempo ser simpáticos como 
nocivos. Os moradores da 
região bem como os funcio-
nários do transporte públi-
co procuram uma solução 
para a questão, porém sem 
sucesso. Cachorros freqüen-
tam o terminal dia e noite va-
gando à procura de comida e 
um lugar mais quente onde 
possam dormir. Variam de ta-
manho e também de tempe-
ramento, uns bem saudáveis 
outros nem tanto.

Há cerca de sete meses 
eles chegaram e não quise-
ram mais sair, pois ao mes-
mo tempo em que algumas 
pessoas os maltratam com 
pontapés ou cusparadas, 
outros brincam e os alimen-
tam. Há inclusive quem leve 

por Grazieli Teixeira e Dayana Cristina

13h21 
Entrei no ônibus. Resolvi fi car antes da catraca. 

O cobrador, um homem que me pareceu bacana, 
afi nal de contas cumprimentou-me, foi simpático, 
coisa rara. Em seguida, um moço afoito apareceu 
na porta e perguntou: “esse ônibus passa na fren-
te do hospital militar? Não, não”, explicou o cobra-
dor já dizendo qual era o ônibus certo. 

Ivo Aparecido Raimundo, 48 anos, há quatro tra-
balha como cobrador na linha do ônibus Alto Taru-
mã, e há 11 está na profi ssão. Perguntei se ele gos-
tava do que fazia. A resposta? Sim, com um sorriso 
enorme no rosto. Após o trabalho Ivo costuma se 
encontrar em um bar com os amigos cobradores e 
motoristas, batem papo e tomam uma cerveja. Tira 
folga uma vez ao mês, normalmente aos sábados 
ou domingos. No dia em que fui fazer o roteiro da 
viagem do Alto Tarumã, Ivo me contou uma coisa 
interessante. Disse que talvez voltasse no dia se-
guinte para conversar mais. E ele rapidamente me 
disse: “amanhã você não vai me encontrar aqui”. 
Perguntei por que? E ele disse que estaria de dis-
pensa, pois iria levar seu fi lho no médico. 

13h25
O motorista, como se pedisse a autorização do 

cobrador, perguntou se já estava na hora de sair. 
Novamente um sim de Ivo Raimundo. Assim, saí-
mos da Praça Carlos Gomes. Até essa hora, seis 
passageiros haviam entrado no ônibus, todos com 
o rotineiro costume de cumprimentar o cobrador. 

Por aquele ônibus, que começa o trabalho às 
05h42 e pára às 19h55, passam quatro motoris-
tas e três cobradores por dia. Além das 330 pesso-
as que entram no Alto Tarumã por período de cada 
cobrador. A viagem da Praça Carlos Gomes até o 
Terminal do Bairro Alto dura cerca de 35 minutos. 
E ao todo são 26 pontos de parada para o recolhi-
mento de passageiros.

13h28
 Primeiro ponto em que paramos e quatro pas-

sageiros entram para seguir viagem. Mais uma vez 

Terminal 
serve de 

abrigo para 
cachorros

Usuários precisam dividir 
o espaço com os novos 

freqüentadores

sacolas cheias de ração e 
distribua pelos vários cantos 
do terminal a fi m de saciar a 
fome dos animais, talvez isso 
os mantenha lá.

Um dos vigias do local, 
que não quis se identifi car 
gosta muito da presença dos 
cães. “Preciso fi car aqui da 
hora em que o terminal fecha 
até a hora que reabre, e são 
eles que me fazem compa-
nhia e com quem, às vezes, 
até converso para passar 
o tempo”. Ele conta ainda 
que já chegou a defendê-los. 
“Teve uma vez que um rapaz 
chutou um deles e eu não 
agüentei ver aquela covardia 
calado. Fui até lá, e tirei o ra-
paz de perto dos bichos, eles 
não estavam fazendo nada 
contra ele”.

Em contrapartida, vários 
usuários sentem-se descon-
fortáveis com a presença 
dos cachorros. A diarista Ma-
riluce Dias, que freqüenta o 

terminal diariamente, teme 
possíveis ataques. “Já pas-
sei várias vezes por eles en-
quanto estavam comendo e 
pude ouvir o rosnado”.

Fiscais, cobradores e a 
própria população garantem 
que o controle de animais já 
esteve por lá e fi zeram com 
que o número de animais di-
minuísse consideravelmente, 
mas ainda assim permanece 
excessivo.

O possível sumiço dos 
cães vai agradar muita gen-
te, porém outros sentirão fal-
ta. Alguns dos cães são co-
nhecidos por nomes dados 
pelos seus simpatizantes, 
enquanto outros foram inclu-
sive levados pelos mesmos, 
onde recebem agora mais 
carinho do que outrora no 
terminal. Agora resta esperar 
para saber qual será o futuro 
de Lobin, Caramelo, Barto-
lomeu, Mingas, isso só para 
citar alguns.

Da Carlos Gomes ao Bairro Alto
O ônibus Alto Tarumã guarda 
curiosidades. A repórter Grazieli 
Teixeira percorreu a linha para 
descobrir as histórias.

todos cumprimentam Ivo, como se fossem velhos 
amigos. Uns mais tímidos, outros mais sorridentes. 
Mas nenhum mal educado. Inesperadamente, em 
um semáforo o ônibus pára mais uma vez e cin-
co carteiros entram, todos sorridentes, no entanto 
eles não passam a catraca, não precisam. É uma 
caroninha que eles pegam todos os dias. 

É no terminal, quando sobra um tempo, que 
cobrador e motorista fazem um lanche e vão ao 
banheiro. Tudo muito rápido. Não passa de oito mi-
nutos. Tem que voltar pra boléia rápido. Esse tem-
po geralmente só sobra no período da tarde, pois a 
partir da 17h30 as pessoas começam a sair do tra-
balho, e o povo que vai pra faculdade também lota 
o ônibus. Pergunto ao Ivo por que o ônibus do ho-
rário de perto das 18h30 sempre atrasa. “Aconte-
ce que é muita gente que vai pra faculdade, nessa 
hora o ônibus fi ca pequeno. Lota de estudante e a 
gente pára em todos os pontos”. Pergunto também 
se o trânsito nessa hora também não atrapalha. 

“Atrapalha sim. Às vezes chegamos com até 15 mi-
nutos de atraso no terminal. Os trechos de maior 
congestionamento são entre as ruas José Loureiro 
no centro e a Ubaldino do Amaral e entre os dois 
viadutos da Av. Victor Ferreira do Amaral. 

Às 13h30 foi a nossa terceira parada. Entrou 
uma mulher de aproximadamente 30 anos, e an-
tes que o Ivo perguntasse como havia sido o seu 
dia, ela já foi respondendo. Ivo, orgulhoso me dis-
se: “Ela é passageira nossa”. Nunca havia entrado 
em um ônibus aqui em Curitiba, diga-se de passa-
gem, em que as pessoas fossem tão educadas e 
simpáticas. Ivo falou da mulher como se ele fosse 
o dono de um empresa que trata com muito cari-
nho. O ar de cidade de interior prevaleceu. “Gosto 
dessa linha, já conheci muita gente, fi z amigos. E o 
mais importante: nunca fui assaltado”.

O motorista, com quem quase não conversei, 
chama-se Edimar Francisco Lima Rabelo, 34 anos 
e há 14 está na profi ssão. Pergunto se gosta da 
linha, e ele rapidamente me responde: “é melhor 
que dirigir Inter 2”. Por quê? “O caminho que o 
Inter 2 faz é tem muito trânsito, o ônibus sempre 
está muito lotado, é uma linha mais estressante”. 
Gosta do que faz? “Gosto sim, tenho verdadeira 
paixão”. Ainda descobri que aquele era seu último 
dia na linha. Estava há um mês fechando um ho-
rário na hora do almoço. Fazia uma viagem e meia 
com o Alto Tarumã. O seu destino? A linhaTarumã. 

Com paradas de aproximadamente um minu-
to o Alto Tarumã vai e volta todo dia, das 05h42, 
quando sai o seu primeiro ônibus do Terminal do 
Bairro Alto, até 00h42, quando sai o último embar-
que da Praça Carlos Gomes. Esse ônibus percorre 
9.800 km. 

No fi nal pergunto: “como é a relação com os 
passageiros?: É sempre a melhor possível, mas 
quando há brigas dentro do ônibus não podemos 
interferir”. O cobrador diz que quando chega o fi -
nal do ano ele costuma ganhar presentes como 
camisetas e panetones dos passageiros. Ivo ain-
da lembra-se de uma passageira. “A dona Eliza 
costuma entrar dois pontos depois do terminal do 
Bairro Alto e quando chega na Praça Carlos Go-
mes, onde é o ponto fi nal da linhas ela diz que 
o dia nem começou e que pretende fazer várias 
viagens como aquelas. Como ela é uma senhora a 
gente deixa ela fazer quantas viagens quiser, até 
que chega uma hora que ela se cansa e vai para 
a casa (risos...)”
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330 pessoas entram no Alto Tarumã por período de cada 
cobrador.

O Alto Tarumã é um contraste do Inter 2, que vive lotado.
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por Poliana Dal Bosco

Palito de churrasco, aparelho de 
telefone, fôrma para bolo, cadernos, 
materiais de construção, roupas, be-
bidas, bola de sinuca, fi os, serrotes. 
Já imaginou uma loja em que você 
“só não encontra o que você não pre-
cisa”? A maçaneta da porta quebrou 
ou faltou uma cor de linha para a 
costura fi car pronta? Procura desde 
materiais escolares até artigos para 
pesca? Sempre falta uma coisinha 
ou outra, e nem toda lojinha ou bote-
co na esquina tem o que precisamos. 
Se precisar mandar um fax, recarre-
gar o celular, ou encadernar um livro, 
ou até mesmo fazer um interurbano 
pra aquele seu parente que mora 
longe, com certeza tem uma loja aqui 
em Curitiba onde dá pra encontrar 
tudo isso.

Desde 1971, a loja Nogarolli está 
situada no mesmo lugar, pronta para 
atender qualquer tipo de clientela, 
seja para comprar alguma coisa ou 
para tomar aquela pinguinha no fi -
nal da tarde. As crianças vão lá para 

por Ana Paula Carula e Fábio Mandryk

O Instituto Médico Legal de Curitiba (IML) 
está substituindo os carros antigos de transpor-
te de corpos, as Camionetes D- 20, por Renault 
Máster. O espaço interno dos veículos novos é 
maior e possui um sistema de higiene mais com-
pleto, com reservatório para lavagem das mãos. 
Atualmente existem apenas duas camionetes 
para transporte de corpos em Curitiba e Região 
Metropolitana.

O fi breiro Leandro Humberto Belei, do bairro 
Cajuru, contratado para confeccionar as urnas, 
afi rma que a fi bra de vidro é mais indicada por-
que possui custo mais baixo, mais resistência e 
tempo de vida mais útil. Belei, acostumado a fa-
bricar caiaques, capacetes de polícia de choque 
e carros automobilísticos achou o novo serviço 
interessante, mas não inusitado. “É um trabalho 
como qualquer outro, mas foi a primeira vez que 
algo assim me foi proposto”. 

 O trabalho iniciou no dia cinco de se-

Da conversa de botequim 
à panela de pressão
Existe uma loja em 
Curitiba que você só 
não encontra o que não 
quer!

comprar um doce ou um sorvetinho, 
a dona de casa vai lá comprar a bor-
racha da panela de pressão, pois a 
que ela usava arrebentou. Há o pes-
soal também que vai lá para bater 
um papo com o dono da loja, Mauri 
Nogarolli, de 64 anos.

Há 37 anos, Mauri decidiu abrir 
uma lojinha, começou do zero. “Um 
balcão de taboa de forro, uma ba-
lança, uma mesa de bilhar alugada 
e duas garrafas de Ouro Fino na pra-
teleira”. Aos pouquinhos a loja foi se 
ampliando, vieram as bebidas, cigar-
ros, perfumaria, ferragens e hoje, 
segundo Mauri, tem desde agulha 
a avião. “As pessoas me perguntam 

onde está o avião e eu respondo que 
o avião, no caso, sou eu”, comenta 
com um sorriso tímido e um olhar 
singelo.

Edson José Cibulsqi, de 39 anos, 
pedreiro, freqüenta a loja há 11 anos, 
e sempre que sobra um tempinho em 
seu serviço ele aparece ali pra colo-
car a conversa em dia e tomar uma 
cachacinha. “Se falta alguma coisa 
que eu precise na hora do trabalho, 
eu sei que o Nogarolli tem. É o primei-
ro lugar que eu penso em comprar. 
Sem falar que aqui só entra gente 
boa, não fi ca nenhum bêbado peram-
bulando”, conta sentado ao lado do 
balcão com o copo de pinga.

O recepcionista de 33 anos, Car-
linhos Domingos de Paula, foi lá pro-
curar um bico de pistola para pintura 
automotiva. Bom, provavelmente isso 
só se venda em uma assistência téc-
nica… O Mauri não tinha este tipo de 
bico, mas tinha uma pistola parecida 
com aquela que o Carlinhos usava, 
porém preferiu procurar a assistên-
cia, para não deixar a ferramenta per-
dida e jogada por lá sem utilidade.

A máquina de calcular do Mauri é 
à manivela e dentro da loja tem até 
uma pia de cozinha, para facilitar 
na hora do preparo da caipirinha a 
quem quiser saborear. Na frente exis-
tem várias placas indicando as pro-
moções, assim o cliente passa na rua 
e se estiver precisando tirar xérox ou 
comprar gelo em barras ele saberá 
que na Nogarolli tem!

Então se quiser comprar um lam-
pião, se o carteiro precisar de uma 
bota de chuva nova, ou se for pescar 
e a sua vara de pesca está estragada, 
ali na Rua Luiz França, número 2720, 
no Cajuru você só não vai achar o 
que não quiser – como diz o slogan. 
A loja funciona de domingo a domin-
go e nas segundas-feiras a Nogarolli 
fecha depois do almoço e só reabre 
às 18h, porque o Mauri precisa sair 
para pagar contas e nas quartas-fei-
ras também fecha no mesmo horá-
rio, pois com tanto trabalho assim ele 
precisa arranjar um tempinho para ir 
à igreja agradecer por nunca faltar 
nada na loja.

Instituto Médico Legal de Curitiba substitui seus carros
Seis novos veículos estarão 
nas ruas da cidade até o fi m 
do ano

tembro e até o fi m de outubro serão ao todo vinte 
e quatro urnas com tampas. Cada automóvel terá 
quatro. Mas os carros não serão as únicas mudan-
ças no IML. Segundo entrevista concedida à rádio 
Band News FM no dia 16 de outubro, o Secretário 
de Segurança Pública do Estado, Luiz Fernando 
Delazari, afi rma que um novo prédio do IML tam-
bém será construído em 2009. 

Contaminação
A prefeitura de Pinhais prefere não comentar 

a respeito da licitação que pretende realizar para 
construir uma bacia em fi bra de vidro com resina 
especial para ser colocado sob o caixão convencio-
nal. Segundo a bióloga Eliane Prizão, já se observa 
que em certos cemitérios do país está havendo a 
contaminação das águas superfi ciais e subterrâ-
neas por microorganismos que se proliferam ao se 
decomporem os corpos.

O necrochorume, líquido liberado intermitente-
mente pelos cadáveres em putrefação, infi ltra-se 
e libera odores através das fendas dos jazigos e 
gavetas. Essa substância pode atingir os lençóis 
freáticos e infectar as águas de mananciais. Ob-
servando isso, muitas corporações buscam de-
senvolver purifi cadores de água de alta qualida-
de, segundo Márcio Toshio, funcionário de uma 
das empresas.

Novos veículos terão urnas de fi bra de vidro.

Urna de fi bra diminui impacto ambiental.
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“Se falta alguma coisa que eu precise na hora do trabalho eu sei que o Nogarolli tem”, diz 
Edson Cibulsqi.
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por Cleide Neto

Passear pelo Bosque Ca-
pão da Imbuia é uma opor-
tunidade para conhecer uma 
imbuia centenária que se 
destaca por atingir dimen-
sões notáveis. É uma teste-
munha viva da grandeza da 
vegetação natural paranaen-
se. Estima-se que essa árvo-
re tenha uns 30 m de altura 
e uns 2 metros de diâmetro, 
é uma raridade no trajeto 
das passarelas e chama a 
atenção dos admiradores da 
natureza, por ser superior ao 
descrito nas literaturas que é 
de 10 a 20m do solo ao topo 
e 50  a 150 cm de diâmetro. 
Essa combinação é usada 
para avaliar o porte de uma 
árvore. 

Árvore centenária é atração 
no Capão da Imbuia
O bosque é um 
laboratório natural 
que abriga espécies 
raras da flora 
brasileira e precisa 
ser conservado

A imbuia tem alto valor econômico para o comércio moveleiro. 
Devido à exploração depredatória de sua madeira nobre, 
hoje está ameaçada de extinção.

O bosque do Capão da 
Imbuia é um fragmento re-
manescente da Floresta 
Ombrófi la Mista (Floresta 
com Araucária), característi-
ca do Estado. Possui em sua 
composição fl orística exem-
plares antigos da imbuia 
e do pinheiro-do-paraná, e 
também outras espécies fl o-
restais de valor econômico e 
cultural, como a erva-mate, 
o pinho-brabo, a cataia, a 
aroeira e canelas diversas. 
Esse ambiente diversifi ca-
do proporciona condições 
de atração e alimentação 
da fauna silvestre e a pos-
sibilidade de reprodução de 
muitas espécies. Localiza-se 
em meio a uma densa área 
urbanizada e  impermeabili-
zada por estruturas de edifi -
cações, ruas e calçamentos, 
ou seja, a água da chuva cai 
e escoa superfi cialmente, 
não penetra na terra, provo-
ca enchentes e outros estra-
gos. Esta área verde é um 
grande mata-borrão porque 
absorve a água e infi ltra para 
os lençóis subterrâneos. 

A área se constitui num 
laboratório natural de impor-
tância cultural aos visitantes, 
atua como mitigador climáti-
co. Ameniza temperaturas, 

limpa o ar,  diminui a veloci-
dade dos ventos, infl uencia 
na periodicidade das chuvas, 
como explica o Engenheiro 
Florestal Emilio Rotta. Além 
disso, proporciona bem-estar 
psicológico e é agente bene-
fi ciador da qualidade de vida 
dos moradores do entorno e 
por ser um espaço de lazer 
e cultura, conclui. Sobre o 
bem-estar psíquico da popu-
lação, a professora da Uni-
versidade Federal do Paraná 
Daniela Biondi, comenta que 
“através das linhas, formas, 
cores e textura as árvores se 
harmonizam com as massas 
de concreto das cidades, for-
mando um conjunto estético 
e belo”, com efeitos nesse 
bem-estar.

Museu de História Natural
O local abriga, também, 

um Museu de História Natu-
ral, onde são desenvolvidas 
pesquisas científi cas em 
zoologia, principalmente vol-
tadas para as espécies em 
extinção como o lobo guará, 
onça pintada, ema, taman-
duá. As informações estão 
disponíveis ao público visi-
tante sob forma de vitrines 
e painéis de exposição, com 
explicações sobre os seus 

papéis dentro da cadeia bio-
lógica da natureza. Cerca 
de 8,2 mil pessoas visitam 
mensalmente o museu, sen-
do que 1,2 mil são alunos 
atendidos pelo programa 
municipal de educação am-
biental desenvolvido para 
escolas, conforme informa 
a responsável pelo museu, 
Gilda Tebet.

Um lugar de lazer
Nos fi nais de semana a 

família da funcionária públi-
ca, Simone Fagundes faz a 
sua caminhada e afi rma que 
“é preciso que as crianças 
se desenvolvam aprenden-
do a gostar da natureza”. A 
agrônoma Gizelda Maia afi r-
ma que espaços como esse 
fazem com que as pessoas 
entendam o valor da pre-
servação ambiental e a fun-
ção principal da fl oresta na 
captação de carbono (CO

2), 
principalmente dentro da ci-
dade.  

É um local recomendado 
para visitas e caminhadas. 
Fica na Rua Benedito Con-
ceição, 407, Capão da Im-
buia, em Curitiba.  Telefone: 
(41) 3366-3133. Visitas de 
terça a domingo, das 9h às 
17h30.
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Espaços como esse fazem com que as pessoas entendam o valor da preservação.



por Cleide Neto

Patrimônio histórico e genético o Museu de História Natu-
ral do Capão da Imbuia é suporte para inúmeros trabalhos dos 
cientistas, zootecnistas, biólogos, professores, serve de base de 
consulta para interessados do Brasil e do mundo porque abriga 
em seu acervo importantes coleções científi cas, trinta são re-
presentativas da fauna original do estado do Paraná. 

Visitar o museu é uma experiência fantástica, vai além de 
um encontro com a história, é um compromisso com o futuro 
que propicia às pessoas uma compreensão maior sobre a di-
nâmica da cidade e uma relação mais integrada com o meio 
onde vivem. 

O Museu promove cursos de capacitação para os profes-
sores da rede de ensino de Curitiba, bem como, um trabalho 
de educação ambiental, a realização de visitas orientadas que 
ocorrem ao longo de uma exposição interna denominada “Ecos-
sistemas Brasileiros” ela contribui para que os alunos possam 
ampliar o aprendizado da sala de aula através da vivência des-
sas atividades. 

Quando se visita o museu têm-se a oportunidade de conhe-
cer a exposição externa, no interior do bosque, denominada “No 
Caminho das Araucárias”, é composta por vitrines e painéis dis-
postos ao longo de uma passarela é voltada ao desenvolvimen-
to de uma consciência quanto à conservação da Floresta com 
Araucária, que se encontra ameaçada de desaparecimento em 
toda a sua área de ocorrência.

Tombado pelo patrimônio histórico do estado do Paraná, o 
museu é credenciado pelo Ministério do Meio Ambiente como 
fi el depositário de amostras de componentes do patrimônio ge-
nético natural, está localizado no Bosque do Capão da Imbuia 
é um local recomendado para visitas. Para quem ainda não co-
nhece, vale a pena conferir. Fica na Rua Benedito Conceição, 
407. Telefone: (41) 3366-3133. Visitas de terça a domingo, das 
9h às 17h30, em Curitiba.
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por Cleide Neto

Curitiba é uma cidade que garante aos seus 
habitantes 51,5 m2 de área verde por habitante, 
quatro vezes o valor mínimo recomendado pela Or-
ganização Pan-americana de Saúde (12 m2 por ha-
bitantes). Esse espaço é formado por  17 parques, 
13 bosques, 429 praças, 346 jardinetes, 52 largos, 
12 núcleos ambientais, 14 eixos de animação e 
6 jardins ambientais, totalizando 22,3 milhões de 
metros quadrados de áreas verdes. Fonte: Prefeitu-
ra de Curitiba

Segundo o IBGE a capital paranaense tem uma 
população chegando à marca dos 1,8 milhões de 

Mais que um museu, 
um patrimônio natural
A rústica instalação do museu de história 
natural compõe a beleza desse espaço 
privilegiado pela natureza por Andressa Marchiorato e Flávia Pinheiro

O grande número do eleitorado é propor-
cional à sujeira acumulada próximo aos locais 
de votação. A administração regional do Ca-
juru informou que foi recolhida mais de uma 
tonelada de papéis e adesivos em frente aos 
58 locais de votação do bairro. 
“O trabalho de recolhimento dos 
papéis espalhados pelas ruas só 
deve acabar entre quarta e quin-
ta-feira”, disse o administrador 
geral Cesário Ferreira Filho.

São 163.436 eleitores distri-
buídos em um grupo de dez bair-
ros, que representam 13,02% 
do colégio eleitoral. O Cajuru 
(60.014) assume o terceiro lugar, atrás apenas 
do Boqueirão (60.025) e do CIC (94.645). Estes 
dados foram divulgados pelo Tribunal Regional 
Eleitoral (TRE), que mostrou como estão dividi-
dos os eleitores por bairros e zonas eleitorais.

A dona de casa Eliane Jennrich, que mora 
em frente a um local de votação na Rua Emí-
lio Bertolini, conta que em toda eleição a rua 
fi ca repleta de santinhos espalhados. “O mo-
vimento é intenso, o trabalho de boca-de-urna 
começa sempre na madrugada anterior”, con-
ta Eliane. Os papéis invadem também as resi-

Sujeira incomoda vizinhos 
dos locais de votação

dências, causando o descontentamento dos 
vizinhos destes locais, que cobram soluções 
dos responsáveis para este ato ilegal.

No entanto, a juíza responsável pela propa-
ganda de rua em Curitiba, Lídia Munhoz Mat-
tos Guedes, diz que os candidatos não podem 
ser punidos por jogar papel na rua, mas sim 

devido a propaganda de boca-
de-urna. “Não há pessoal sufi -
ciente para punir essas pessoas 
que não fi cam paradas em um 
só lugar jogando os santinhos”, 
afi rma. A única forma de punir 
os cabos eleitorais seria com a 
denúncia à Justiça Eleitoral no 
momento da irregularidade.

Saúde verde
As áreas verdes de Curitiba foram 
incorporadas a cultura dos curitibanos, 
mas a freqüência nos parques e bosques 
diminui por falta de segurança e inibe os 
moradores em suas caminhas

habitantes (Fonte: www.ibge.gov.br).
Caminhar pelos bosques ou parques não é sim-

plesmente um exercício físico, é um espaço onde se 
amplia o convívio social, a espiritualidade,  o contato 
com a natureza, a visitação turística e tem importan-
te infl uência no comportamento das pessoas porque 
oferece vida mais saudável à população.

Além de comporem a paisagem urbana, as áreas 
verdes proporcionam benefícios, ajudam no controle 
da poluição atmosférica, absorvem e neutraliza ga-
ses poluentes e retém poeiras e partículas sólidas 
em suspensão e diminui os efeitos das poluições so-
noras e visuais. 

Para o morador do Capão da Imbuia, Sérgio 
Ahrens, engenheiro fl orestal, ter no bairro um bos-
que ocupando uma área de 42.417m2 é importante, 
porque “é um espaço que contribui para amenizar o 
clima, a redução dos ventos, das temperaturas, som-
breamento e torna o ambiente urbano mais natural 
e agradável e também atrai a fauna, principalmente 
os pássaros”. Na área urbana é necessário que as 
árvores sejam jovens, saudáveis, livres de doenças, 
vigorosas e exista harmonia com as atividades hu-
manas, precisando sempre ser podadas ou cortadas 

para evitar danos à população, conclui Sérgio. 
Outro bairro que tem um parque com uma área de 

104.000 m2 é o do Cajuru. Vera Eifl er reside há mais 
de dez anos na região e  se preocupa com a falta de 
segurança, porém, afi rma que “é de vital importância 
essa proximidade, signifi ca lazer gratuito próximo de 
casa, além de ser uma oportunidade de desestres-
sar da jornada de trabalho”. O parque em horários 
de muita freqüência possui guardas que andam de 
bicicletas, mas é pouco, Já solicitamos às autorida-
des um posto policial permanente, pois a noite fi ca 
perigoso de caminhar e deixar o carro estacionado, já 
houve muitos furtos, conclui a Vera.

Por outro lado Youssef Mazlum, analista de sis-
temas, reside no centro de Curitiba e comenta: “de 
todos os pontos negativos existentes em se viver no 
centro da cidade, o único que realmente chega a in-
comodar é a poluição sonora. Morar no centro tem 
as comodidades de se estar próximo ao comércio, 
porém o desrespeito por conta de moradores no perí-
odo da noite é muito grande o que atrapalha o sono”. 
Mesmo com a possibilidade de usar as ciclovias do 
Passeio Público, Youssef acha impossível por causa 
das pessoas de má índole no local.
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Museu proporciona maior conhecimento sobre a cidade através de cursos.

Na Rua Ângelo Bertoncello, Cajuru, ainda há muita sujeira dias após a votação.              

Local de votação na Rua Emílio Bertolini, no Cajuru.
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Borracharias 
com alvará

por Richard Benvenutti

Na Zona Leste, 20 borracharias 
possuem o alvará comercial que 
liberam funcionamento, segundo 
dados do Instituto de Pesquisa e 
Planejamento de Curitiba (IPPUC), 
elaborado em agosto de 2008. Es-
tes números estão divididos entre 
os bairros Cajuru, Tarumã, Bairro 
Alto e Capão da Imbuia. Estima-se 
que haja uma quantidade maior de 
borracharias em funcionamento, 
mas que funcionam sem registro.

Para o Coordenador de Registro 
do Comércio Valdir Milicio, o que 
acontece, para quem trabalha sem 
regulamentação, é uma falsa ilu-
são de que trabalhar legalizado é 
pior, e comenta. “São apenas 3,5% 
da receita bruta, o que é muito 
pouco pelos benefícios que adqui-
re”. Com o registro a empresa pas-
sa a ter personalidade jurídica e 
consegue alguns benefícios como, 
acesso a créditos, juros mais bara-
tos, serviços do Instituto Nacional 
de Seguridade Social (INSS).

Milicio fala que uma opção 
para quem tem dúvidas e gostaria 
de conseguir o alvará, é entrar em 
contato com a Junta Comercial do 
Paraná (Jucepar), e saber quais do-
cumentos necessários. Uma outra 
dica é procurar o Sebrae, que pres-
ta apoio a empresas e oferece cur-
sos para administrar melhor uma 
empresa.

Jucepar - Fone: 33103410
Sebrae - Fone: 08005700800

História de vida 
contada em meio 
aos pneus

por Richard Benvenutti

De profi ssional de cartonagem, co-
brador de ônibus entre outras profi s-
sões, acabou desempregado. Casado 
e com fi lho para criar, foi convidado 
para fazer um teste de duas semanas 
para a vaga de borracheiro. Hoje, 18 
anos depois, faz do ofício seu susten-
to e de sua família - superou calotes, 
falta de equipamentos, concorrência 
e conseguiu montar seu próprio esta-
belecimento. Este é o caso de Antonio 
Santana, 43, que hoje não troca a pro-
fi ssão por outra.

Na chegada à borracharia, logo se 
percebe que o trabalho é longo, pois 
uma placa indica o período de funcio-
namento, que é de 24 horas por dia, 
inclusive domingo e feriado. Mesmo 
com toda essa carga horária ele não 
reclama, e demonstra muito carinho 
pela profi ssão. “Faço porque gosto, 
não troco essa profi ssão por outra, en-
quanto tiver condição física não aban-
dono essa atividade”.

O espaço não é grande, mas é bem 
organizado, as ferramentas sempre ao 
alcance, a limpeza é outro fator que 
demonstra o cuidado e capricho de 
Santana. O que não tem por lá, são os 
famosos pôster de mulheres pendura-
dos pela parede. O conserto ou troca 
de pneu é rápido e apesar de utilizar 
equipamentos pesados e de um manu-
seio que requer um esforço maior, pela 
habilidade que ele possui nem parece 
ser cansativo. Em média faz uns vinte 
consertos por dia, e um de seus orgu-
lhos foi ter conseguido registrar fi rma.

Sempre que pode, Santana divide 
sua atenção entre trabalho, amigos 
que sempre dão uma passada por lá 
e sua família, afi nal sua borracharia é 
no mesmo local em que mora. A maior 
cobrança quem faz é a esposa Romil-
de Soares, 36. Na hora das refeições 
ela chama inúmeras vezes, mas se há 
movimento ele não abandona o posto, 
e diz estar trabalhando.

O borracheiro, sempre calmo e 
sereno, atende a cada cliente com a 
máxima atenção. Não deixa passar 
nada, nem ao menos as porcas que 
são recolocadas na mesma posição, 
para não ter qualquer problema. O 
gerente da transportadora Nimec, Ola-
vo Schorr, 51, que consertava o pneu 
na borracharia, fala que só faz servi-
ços com Santana pela confi ança que 
tem nele e pela garantia do serviço. 
São cerca de dez anos que só utiliza 
seus trabalhos. “O que encontro aqui 
é tranqüilidade e qualidade na pres-
tação de serviço, e também atende 
qualquer hora”.

Uma daquelas histórias inesque-

Bairro Alto/Santa Felicidade 
tem problemas com atraso 
e superlotação
A espera pode chegar a 15 minutos, mesmo a linha 
sendo a ligação com o centro de Curitiba, principal 
agravante para o excesso de usuários

cíveis que ele conta, foi quando che-
gou a polícia e botou todo mundo na 
parede. O cliente era na verdade um 
assaltante, que estava fugindo de um 
assalto que cometeu. Mas o pneu fu-
rou e o delinqüente, acredite, parou no 
meio da fuga para consertar o pneu. 
Santana conta em meio a risos.

Para se divertir, sai com a esposa 
e seus três fi lhos, eles visitam amigos 
e parentes. Nesses momentos quem 
cuida da borracharia é seu auxiliar. 
Quem precisar e estiver na região do 
Bairro Alto, pode procurar pela Borra-
charia Santana, na Rua Santa Mada-
lena Sofi a Barat, 81, que é marginal 
a BR 116. Vale lembrar que se for de 
madrugada e um cachorro latir, não 
se assuste, ele é manso, é quem avisa 
Santana quando há clientes à espera.

por Desirée Amaral

São 7h13 e a estudante de Turis-
mo e secretária Anna D’Assumpção 
chega ao terminal do Bairro Alto e 
corre para a fi la que já se forma na 
entrada do tubo do ligeirinho Bair-
ro Alto/Santa Felicidade. O ônibus 
logo encosta, seu horário de saída 
é 7h18. As pessoas que estavam 
dentro começam a descer, enquan-
to que as que estavam fora nem 
esperam a multidão passar e vão 
entrando e empurrando. Anna é 
obrigada a entrar, pois o povo que 
estava atrás dela começa a empur-
rar. Ela quase cai para fora da pla-
taforma. Lá dentro, a situação mais 
parece com uma 
lata de sardinha, 
todo mundo aper-
tadinho. Em dias 
de frio ou chuva as 
janelas vão fecha-
das e o trajeto se 
torna ainda mais 
difícil. O ônibus 
sai do terminal 
7h25. O motorista 
corre feito um lou-
co para recuperar 
o tempo perdido. 
Pelo menos não 
tem como cair, já 
que nem se mexer 
dá.

Esta é a realidade pela qual pas-
sam diariamente centenas de pes-
soas que dependem dessa linha. O 
ônibus, principalmente em horário 
de pico, vai sempre lotado, pois a 
diferença de espera entre um e ou-
tro chega a ser de quinze minutos. 
Além desse, existem outros proble-
mas: são veículos que quebram, 
engarrafamentos, dia de chuva 
com mais carros na rua e motoris-
tas que já saem atrasados dos pon-
tos principais (Terminal Bairro Alto, 
Estação Tubo Nestor de Castro, Es-
tação Tubo Tiradentes e Terminal 
Santa Felicidade).

A linha surgiu na década de 90 
e desde então se tornou o caminho 
mais rápido para ir até o centro da 
cidade por causa de suas poucas 
paradas. Faz também ligação com 
outros bairros, através da conexão 
com o Inter II. Durante a semana 
existem cerca de 20 veículos que 
fazem esse trajeto, enquanto que 
no fi nal de semana há em torno de 
40% menos. Há também o Bairro 
Alto/Detran, um único veículo que 
ajuda, apenas no horário de pico, 
para que o Santa Felicidade não 
lote mais ainda no tudo do Detran.

No decorrer do dia, três ou qua-
tro motoristas se revezam dentro do 

ônibus, em períodos de seis horas 
cada, com direito a dez minutos 
de descanso. Infelizmente, esse 
horário nem sempre é cumprido e 
os motoristas o ultrapassam. “Este 
tempinho é o único que nós temos 
para descansar e esticar as pernas. 
Não é fácil fi car no trânsito de Curi-
tiba boa parte do dia”, alega um 
motorista que não quis ser identifi -
cado.

O motorista particular Lucia-
no Vásquez, que fi ca o dia todo no 
trânsito, acha um absurdo essa 
declaração. “Sei que é estressan-
te, difícil, mas dez minutos parado 
conversando não fazem diferença 
quando você tem que voltar para a 

rua. Temos que ser responsáveis, 
obedecer aos horários, lembrar que 
estamos a serviço das pessoas e, 
pelo menos em nosso horário de 
trabalho, temos de pensar nelas”.

A URBS (Urbanização de Curiti-
ba) esclarece que o problema da 
demora é controlado pelos fi scais 
e, caso o ônibus chegue ao destino 
mais do que 20 minutos atrasado, 
sem justifi cativa real, ele é retirado 
da linha daquele dia e o motorista 
é punido com suspensão.

Lembra da Anna? Ela acaba de 
chegar ao seu destino, o Terminal 
Santa Felicidade. São 8h27 e o ôni-
bus está cheio ainda. Ela enfrenta 
outro sacrifício para conseguir des-
cer, enquanto as pessoas que es-
tavam no tubo, entram no sentido 
contrário. Ela desabafa. “O pior é 
que todas essas reclamações não 
vêm de hoje. Sei também que não 
são exclusivas dessa linha apenas. 
O problema é que nunca se resol-
vem. Nós pagamos pelo transpor-
te, dependemos dele. Infelizmente 
quem podia resolver não passa por 
isso todos os dias para tomar uma 
atitude logo. Depois, os especia-
listas dizem por ai que tem muito 
carro na cidade. Claro, quem vai 
querer se submeter a isso tendo 
condições de melhorar?”.
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Para o serviço é necessário o uso de ferramentas manuais, o que exige maior esforço e técnica.
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por Katy Mary de Farias

Na vida desta paranaense, nas-
cida em Cambé, as coisas aconte-
ceram por acaso. Em 1983, aos 30 
anos, Dona Eloá Sieika já era viúva 
e mãe de três fi lhos, sendo o mais 
novo de apenas cinco meses. Na 
época ajudava o irmão em uma bor-
racharia cuidando da parte admi-
nistrativa, experiência que ganhara 
quando era secretária. Inesperada-
mente ele resolveu mudar-se para 

Nova Unidade de 
Saúde no Capão 
da Imbuia mantém 
velhos problemas

por Katy Mary de Farias

A demora na realização de al-
guns exames são um dos proble-
mas que permanecem na nova 
Unidade Municipal de Saúde 
Iracema, no bairro Capão da Im-
buia, que em setembro comple-
tou um ano de funcionamento. 
O aposentado Geraldo Xavier se 
diz satisfeito com o atendimento 
e a distribuição gratuita de medi-
camentos, mas reclama que des-
de a inauguração espera por um 
exame da coluna. 

O Iracema atende cerca de 
350 pacientes ao dia, nas áreas 
de pediatria, clínica geral, gine-
cologia e obstetrícia. Apesar de 
receber pacientes de quaisquer 
localidades, apenas moradores 
do bairro são cadastrados. 

Também há assistência em fi -
sioterapia, psiquiatria, psicologia, 
nutrição e odontologia. Segundo 
a autoridade sanitária do local, a 
enfermeira Francimari Miczosz, a 
maior demanda de atendimento 
é de idosos. Por conta disso, a 
entidade dispõe de serviços ex-
clusivos a esse público, como o 
programa para hipertensos e dia-
béticos, sessões de alongamen-
to, palestras e caminhadas.

No Capão da Imbuia, borracharia 
é coisa de mulher

Santa Catarina deixando o negócio 
para ela tomar conta. Como não ha-
via outros homens na família e os 
dois fi lhos ainda eram pequenos, 
Dona Eloá se viu obrigada a apren-
der o ofício de borracheira. 

Hoje, 25 anos depois, com os 
fi lhos criados e dois netos, ela re-
lembra de tudo o que passou com 
serenidade e alegria. Garante que 
nunca sofreu nenhum tipo de pre-
conceito e afi rma que tarefa alguma 
é difícil ou trabalhosa. Tanto que de-

pois de 12 horas de trabalho, ainda 
termina o dia com disposição. 

Na ofi cina, que sempre funcio-
nou na Leopoldo Belzack, entre um 
serviço e outro (que inclui recau-
chutagem de pneus, vulcanização 
e balanceamento), ela consegue 
tomar o chimarrão, seja sozinha 
ou em companhia de algum clien-
te, que por ventura apareça ali só 
para isso. Confessa que apesar de 
cuidar da saúde e fazer check-up 
médico regularmente sua refeição 

mais reforçada é o café da manhã.  
Seu braço direito é Juca, o fi lho 

mais novo que acha que já está na 
hora dela descansar. Ajuda a mãe 
há quase três anos todos os dias, 
exceto aos domingos pela manhã - 
“como moramos em cima da ofi cina 
eu fi co deitado, mas sempre ouvin-
do a movimentação. Não adianta, 
trabalhar domingo já é um hábito 
que ela criou.” A borracheira nunca 
deixa os clientes na mão. Já perdeu 
as contas de quantas vezes abriu 
a ofi cina em horários de folga para 
atender as emergências. 

Depois que a borracharia fecha 
é hora de descansar. Ela prepara 
um lanche, assiste às novelas, faz 
tricô e, claro, sempre que possível, 
cuida das unhas. Quando a repor-
tagem pergunta se ela gostaria de 
fazer outra coisa, se teria vontade 
de mudar de ramo, diz que nunca 
parou pra pensar na possibilidade, 
e que no fundo gosta do rumo que 
a vida tomou.

por Katy Mary de Farias

A estudante do 3º ano do curso 
de Meio Ambiente da escola Paulo 
Leminski, Caroline Mansano, de 19 
anos, concorreu ao XXIII prêmio Jo-
vem Cientista – edição 2007 - com 
o tema “A questão do Lixo no Aterro 
do Caximba”. A proposta do trabalho 
é analisar a situação do aterro, que 
recebe nos seus 410 mil m², cerca 
de 2,5 mil toneladas de lixo por dia, 
oriundas de Curitiba e Região Metro-
politana. O trabalho também foca o 
assunto em outros aspectos, como a 
educação e o choque ambiental, índi-
ces de toxicidade, licenças para uso 

Aluna do Paulo Leminski participa 
do Jovem Cientista 2008

do local e o trabalho dos catadores 
de papel.

Na categoria ensino médio, o prê-
mio foi para a representante do Cefet 
de Minas Gerais, que tratava da edu-
cação como meio de prevenção, com 
ênfase na qualidade da água e con-
dições sanitárias de comunidades 
carentes. O prêmio Jovem Cientista 
existe desde 1999 nessa categoria 
e é promovido pelo Grupo Gerdau, 
o CNPq e a Fundação Roberto Ma-
rinho. Neste ano o tema proposto é 
“Educação para reduzir as desigual-
dades sociais”. Os vencedores são 
contemplados com um computador e 
uma impressora. 

Esta não é a primeira participação 
de Caroline em concursos. Em 2007 
ela concorreu ao prêmio do “Dia Na-
cional da Ciência”, promovido pela 
Unesco e recebeu, além de um micro-
computador, menção honrosa pelo 
tema “Aquecimento Global e a Infl u-
ência na Região Antártica”. Caroline 
foi a única representante do Paraná 
na categoria trabalho escrito. 

Durante a pesquisa, a estudante 
procurou descobrir o grau de conhe-
cimento que a comunidade em que 
vive tem sobre a região Antártica, 
bem como o papel fundamental da 
escola como agente de informações 
sobre o assunto. Também foram 
abordados aspectos sobre o Pólo 
Sul, como os animais, território, ocu-
pação, atividades econômicas e ve-
getação.

Caroline, que pretende prestar 
vestibular para o curso de geolo-
gia, diz que sempre se interessou 
por temas feito preservação e meio 
ambiente e que espera que suas 
pesquisas possam provocar interes-
se não só da comunidade científi ca, 
mas também dos amigos e da famí-
lia. Para a orientadora da aluna, a 
professora de geografi a Karin Schell-
man, a participação dos alunos em 
experiências como esta é imprescin-
dível para que já se crie uma aproxi-
mação com o meio em que desejam 
atuar como futuros profi ssionais. 
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Chimarrão faz parte do dia-a-dia de Eloá, ajuda a manter a disposição. O fi lho “Juca” auxilia no trabalho diário.

Satisfação de Caroline fi ca evidenciada no largo sorriso.
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por João Victor Paredes Soppa

Moradores do Conjunto 
Mercúrio, no Cajuru e da 
Vila Marumbi, no Uberaba, 
não têm onde praticar es-
portes em dias de chuva. 
Isso ocorre porque a única 
quadra poliesportiva co-
berta da região, situada na 
Escola Municipal Marumbi, 
não possui as duas traves 
do gol de futebol e nem 
as cestas de basquete. A 
cancha pertence à escola, 
mas nos fi nais de semana é 
aberta para a comunidade. 

Fonte ligada à direção 
da escola, que não quis 
ser identifi cada, explica 
que a depredação foi gra-
dualmente realizada por 
vândalos. Ela diz que não 
há como fi scalizar a qua-
dra, pois fora do horário 
das aulas o espaço não 
é responsabilidade da di-
retoria. Ela afi rma que os 
alunos só usam a cancha 
nas aulas de Educação Fí-
sica, pois a cobertura ain-
da protege do sol.

A Chefe do Núcleo Ca-
juru, da Secretaria de 
Educação, Elizabete Ro-
drigues, comenta não ter 

Depredação acaba com quadra na 
Vila Marumbi
Desleixo dos 
responsáveis 
e vandalismo 
destruiu o espaço.

conhecimento do estado 
da quadra. Ela afi rma que 
trimestralmente a prefei-
tura envia verbas para as 
escolas. Desse dinheiro, 
30% deve ser destinados 
à manutenção da depen-
dência escolar, incluindo a 
quadra poliesportiva.

Elizabete assegura que 
visitará o espaço nos pró-
ximos dias para saber qual 

o real estado da quadra. 
Se for considerado grave, 
o local será incluído no 
plano de verba. Esse pro-
grama é responsável por 
destinar recursos para a 
recuperação das instala-
ções das escolas munici-
pais. 

Moradores da região 
aguardam a reforma da 
cancha. Esse é o caso do 

Concessionárias oferecem garantias na 
venda de veículos seminovos

por Marcelo Martins

As concessionárias que 
atuam no setor de semino-
vos e usados oferecem boas 
garantias e preços acessí-
veis nos veículos e atraem 
aqueles que não têm condi-
ções fi nanceiras de adquirir 
um carro novo. A parceria 
com as fi nanceiras dá aos 
clientes a possibilidade de 
obter fi nanciamento a juros 
baixos, além de longo prazo 
para a quitação da dívida. 

Dados da Associação 
dos Revendedores de Veí-
culos Automotores no Esta-
do do Paraná (Assovepar), 
o comércio de seminovos 
teve um aumento de 18% 
no primeiro semestre des-

te ano, maior que em 2007 
no mesmo período. Para o 
presidente da associação, 
Lidacir Antônio Rigon, “o 

crescimento é devido prin-
cipalmente ao aumento de 
renda e facilidade na obten-
ção de crédito bancário”.

Em Pinhais, Região Me-
tropolitana de Curitiba, as 
lojas dispõem de opções 
facilitadas de fi nanciamen-
to. Segundo o vendedor Nei 
dos Santos, 27, “as fi nancei-
ras facilitam na liberação do 
crédito e a taxa de juros fi ca 
em torno de 2,5% indepen-
dente do número de parce-
las”.

“A venda direta, ou co-
mércio informal, não ofere-
ce nenhuma garantia sobre 
o veículo ofertado”, é o que 
afi rma o vendedor Caiê e 
complementa: “Quem pro-
cura por um bom veículo 
prefere comprar direto de 
loja. A garantia é de três a 
seis meses sobre o motor 
e carroceria”, diz. Como os 

veículos são de terceiros é 
feita uma avaliação técnica 
necessária para a garantia e 
defi nição do valor de venda.

A compradora, Eloísa 
Medeiros, 42, que adquiriu 
recentemente um seminovo 
diz-se contente pela aquisi-
ção. “Este é o segundo carro 
que compro de concessio-
nária e nunca tive proble-
mas. Em ambos precisei do 
fi nanciamento e a liberação 
do crédito saiu de imedia-
to”, explica Eloísa. Para as 
concessionárias o fi nancia-
mento facilita as vendas, 
por exemplo, veículos de 
ano 2001 em diante, são 
vendidos com a entrada de 
apenas R$ 1,00 e presta-
ções de até 60 vezes.

Parceria entre concessionárias e fi nanceiras impulsiona venda de seminovos.

adolescente Luiz Alves, 
morador do Conjunto Mer-
cúrio. Ele reclama da falta 
de cuidado com o espa-
ço esportivo. “Para nós é 
muito ruim não poder usar 
a quadra, pois não temos 
onde jogar bola em dias 
de chuva, já que as can-
chas de areia fi cam cheias 
de poças de água que de-
moram muito para secar”.

Os moradores que não 
podem contar com a qua-
dra de esportes do Marum-
bi só contam com o Parque 
Peladeiro para as práticas 
esportivas. O espaço fi ca 
na Vila Solitude, na mar-
gem esquerda da BR 277, 
sentido Curitiba / Parana-
guá e conta com seis cam-
pos de futebol e uma qua-
dra poliesportiva.

A única quadra coberta da região não tem traves e nem tabelas de basquete. Pichações deixam claro o sinal de abandono das quadras.
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O mato às margens da rua difi culta a visão dos motoristas que tentam 
atravessá-la.
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por Bianca Silva

A sinalização precária 
tem causado confusão en-
tre os motoristas que pas-
sam diariamente pela Rua 
Dante Angelote e pela Kon-
rad Adenauer. O refl exo do 
problema já aparece ao lon-
go da Dante Angelote, onde 
falta semáforo, faixa de pe-
destres, calçadas e meio 
fi o. Outro problema é a falta 
de um semáfaro na esqui-
na com a Konrad Adenauer. 

por Luana Honorato

Em feirões de automóveis como 
o do Pinheirão, a pessoa consegue 
adquirir um veículo em até 60 ve-
zes sem entrada. As facilidades 
para comprar um automóvel em 
feirões e revendedoras aumentam 
proporcionalmente à concorrência. 
No feirão, por exemplo, quando a 
compra é à vista é possível conse-
guir até 15% de desconto.

Segundo  vendedores  no fei-
rão os veículos são mais bara-
tos graças às  vendas particula-
res, direto com o dono do carro, 
possibilitando um preço melhor. 
Além disso, há a eliminação dos 
chamados‘cabritos’,carros adulte-
rados e vendidos indevidamente.

O Feirão do Pinheirão, no bair-
ro Tarumã, acontece todo sábado 
das 6h às 14h. O aposentado Val-
ter Santos Padilha vende veículos 
no feirão há mais de cinco anos e 
conta que carros novos são rapi-
damente vendidos sem entrada. 
“Temos que facilitar a negociação, 
vendemos abaixo do preço da tabe-
la e mesmo assim conseguimos um 

Falta de sinalização tumultua 
trânsito no Tarumã

Motoristas e pedestres encontram problemas nas ruas 
Dante Angelote e Konrad Adenauer

Os motoristas reclamam do 
congestionamento.

Segundo dados da Urba-
nização de Curitiba (URBS), 
o fl uxo médio por hora de 
veículos na Av. Victor Fer-
reira do Amaral, na altura 
da Konrad, é de aproxima-
damente 4.560 veículos. 
Deste número, aproxima-
damente 730 automóveis 
estão concentrados na rua, 
o que aumenta os conges-
tionamentos. O problema é 
mais grave para motoristas 

que se dirigem a “pólos ge-
radores de tráfego”, como 
o Regimento Coronel Dulcí-
dio, Escola Maria Balbina e 
à faculdade UniBrasil. Eles 
precisam fi car mais atentos 
e muitas vezes ceder a vez 
para que o trânsito fl ua.

 Para os estudantes da 
UniBrasil, a difi culdade au-
menta entre das 18h às 
19h, horário de entrada da 
faculdade. É o que conta 
a estudante de Direito da 
UniBrasil, Giselle Silva, que 
diz já ter esperado várias 
vezes para poder acessar a 
Konrad Adenauer e chegar 
até onde estuda. “Já fi quei 
cerca de 20 minutos para 
poder acessar a Konrad. Se 
tivesse um semáforo, o con-
gestionamento e espera se-
ria bem menor”, diz a aluna. 
Já os pedestres que atraves-
sam as ruas precisam tomar 
atenção redobrada, pois o 
trânsito ali “não tem lei”. 

As mudanças em alguns 
trechos no Tarumã, previs-

tas pela Urbs, devem aca-
bar com estes problemas. 
Segundo o coordenador da 
unidade de projeto de im-
plantação de sinalização de 
trânsito da Urbs, Maurício 
Razera, existem projetos em 
andamentos que irão su-
prir todas as necessidades 
infra-estruturais nas ruas. 
“Iremos implantar um biná-
rio no Tarumã que atingirá 
benefi camente a Konrad 
Adenauer e a Dante Ange-
lote, fazendo ligação com 
a Jose Zogda. Além disso, 
estamos analisando qual 
melhor alternativa nestas 
ruas para melhorarias”, diz 
o engenheiro. Ele disse tam-
bém que o Projeto da Linha 
Verde Norte no Tarumã, irá 
benefi ciar e atingir outras 
ruas de bairros como Capão 
da Imbuia e Jardim Social. 
Além disso, estão previstas 
obras de revitalização em 
ruas do Capão da Imbuia até 
a BR 476 que benefi ciarão a 
Konrad também. “Enquanto 

Nas compras à vista a negociação é ainda mais lucrativa e os dois lados saem ganhando. 
Com a concorrência cada vez maior, a certeza é de um bom negócio.

lucro bom, dá para viver disso”.
A referida tabela é da Fundação 

Instituto de Pesquisas Econômicas 
(FIPE) que fornece todos os meses 
um parâmetro de preços de veículos. 
Por exemplo: Na tabela um veículo 
Gol ano 1996 custa R$ 11.620,00. 
No feirão é possível encontrar por 

de, na revenda eles cobram mais, 
e tudo é ainda mais burocrático, 
prefi ro comprar no feirão à vista. 
Além de gastar menos ainda fi co 
sem dívidas.”.

A organização do Evento

A empresa mpt3 – Eventos 
Ltda é responsável pela organi-
zação do feirão. No local se ins-
talaram despachante, financeiras 
e empresa de perícias. “Pessoas 
vêm do interior do Paraná e San-
ta Catarina para comprar veículos 
e vender em lojas de sua região, 
conta o organizador do evento Ro-
berto Tiboni. 

Ele também alerta que com a 
crise econômica de agora, a venda 
dos carros usados tende a melho-
rar “vai acabar o sistema de crédi-
to, então as pessoas vão deixar de 
comprar carros novos para comprar 
usados”.

Para vender carros no feirão o 
dono deve analisar bem os docu-
mentos, a vistoria do carro deve 
estar em dia e o veículo fabricado 
a partir de 1970.

até 10.600,00. A diferença de pre-
ços entre a tabela e o feirão gira em 
torno de 17%. 

A autônoma Gisele Barreto quer 
trocar seu carro. Ela pesquisou bas-
tante e acredita que o negócio no 
feirão é mais vantajoso. “Quem ven-
de aqui não quer um lucro tão gran-

Automóveis em feirões tem até 15% de desconto

Visitantes e vendedores se dedicam aos carros no pátio do Pinheirão.

| TARUMÃ
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estas alterações mais drás-
ticas não acontecem por 
requerer mais tempo e cus-
tos, tentaremos melhorar a 
sinalização ali com placas e 
lombadas”. As obras estão 
previstas para acontecerem 
no segundo semestre do 
ano que vem, e dependem 
de mais verba da prefeitura 
ainda para acontecerem.

Dicas para evitar os 
problemas com a falta 
de sinalização

Até que obras aconte-
çam, os motoristas e pe-
destres precisam usar-se 
da conscientização para 
evitar mais problemas. Para 
os que acessam a Konrad 
Adenauer, uma opção é vir 
do Bairro Alto pela Rua Na-
poleão Bonaparte, Antonio 
Camilo e Percy Feliciano de 
Castilho. O telefone para re-
clamações das sinalizações 
no trânsito de Curitiba ou a 
falta delas é 156. 
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por Robson Custódio

O III Festival de Teatro de 
Pinhais (Fetepi) contou com 
a abertura ofi cial do grupo 
Companhia Teatral de Tea-
tro, ganhador da categoria 
melhor espetáculo de 2007, 
pela peça vencedora “O Gran-
de Vampiro”. 

Foram divididos em ca-
tegorias como amostragem, 
competitiva estudantil e com-
petitiva aberta. A primeira 
é destinada para os grupos 
que não foram selecionados 
para participar em uma das 
categorias competitivas. A 
segunda é para as escolas 
estaduais e a terceira e últi-
ma, dedicada somente para 
grupos amadores.

A premiação compre-
endeu as categorias, com 
troféus, certifi cados e me-
dalhas. Melhor espetáculo, 
melhor ator e atriz e melhor 
cenografi a foram quesitos 
em comum, nas duas divi-
sões competitivas. Também 
foram premiados ator e atriz 
coadjuvante, iluminadores, 
fi gurinista, sonoplastia e ma-
quiagem para a categoria 
competitiva aberta.

A Diretora de Divisão Cul-
tural do município, Kátia Re-
gina Lainetti Boeng, lembra 

Festival de Teatro de Pinhais confi rma 
ascensão cultural do município
Terceira edição traz 
muitas emoções 
e conquistas 
dos grupos e 
espectadores. Mais 
de três mil pessoas 
passaram pelo 
evento

que no ano passado parti-
ciparam 2,5 mil pessoas e 
espera que 3,5 mil compare-
çam até o fi m desta edição. 
Kátia é formada há 12 anos 
em artes plásticas pela Uni-
versidade Federal do Para-
ná (UFPR) e trabalha há três 
como diretora.

Experiência própria 
Guilherme Francisco Mio-

to, responsável pelo grupo 
Companhia Teatral de Tea-
tro, declara que participar do 
evento está além da experi-
ência conquistada. “O Festi-
val abre portas para as com-
panhias amadoras, a partir 
disso nosso currículo ganha 
mais credibilidade”. Mioto 
ainda participou da comédia 
“O Grande Vampiro”, no pa-
pel do criado do Drácula, o 
Ganimedes. O grupo também 
se apresentou, dia 28, no fes-
tival com a peça “Sorria meu 
bem Sorria”.

“É muito bom participar 
do evento, é sempre bacana 
e diferente ver o nosso traba-
lho sendo avaliado”, conta o 

diretor e ator Rafael Guedes, 
que há 20 anos trabalha com 
teatro. Guedes participou da 
segunda edição do festival 
com o Grupo Destaque, na 
categoria competitiva estu-
dantil. 

O grupo levou para casa 
os prêmios de melhor atriz in-
fantil e o de segundo melhor 
espetáculo, com a peça “A 
Cinderela”. “Estar no evento 
já é uma sensação de vitória, 
é bom saber que o que esta-
mos fazendo não é em vão”. 
O grupo se apresentou no Fe-
tepi, com a peça “Piguema-
leão” e “A Branca de Neve e 
os sete anões do 3º milênio”.

O ator mirim do Grupo 
Destaque Christopher Sto-
ppa da Silva comenta seu 
nervosismo nas apresenta-
ções. “Fiquei ansioso para o 
início do festival, mas estava 
preparado”, fala Christopher.  
Ele participou da peça “Pi-
guemaleão” no papel de um 
Oráculo. “Ele é um tipo de 
mago, uma espécie de Deus 
que ajuda o Piguemaleão 
com o seu grande amor: uma 

Marisa Villela: “Os festivais 
mantém vivas estas atividades”

por Robson Custódio

Os festivais desempenham grande função no cotidiano 
de muitas pessoas. A Diretora Presidente do Centro Cultu-
ral Teatro Guaíra (CCTG) Marisa Villela diz que esses pro-
jetos  exercem uma grande importância na vida social de 
todos. “A arte dos bonequeiros, principalmente, diminui, 
perdem sua relevância e os festivais mantém vivas estas 
atividades”, fala a diretora.

Marisa ainda comenta sobre os festivais sul-americanos 
que acontecem na capital. Segundo ela, existe uma gran-
de troca de informação. “Esses encontros reúnem muitas 
pessoas e isso enriquece os conhecimentos. A sensibilidade 
que a arte traz, tem um grande valor”, completa.

por João Paulo Peres

A cidade de Pinhais é a 4.ª   melhor cidade para se 
viver do Paraná, de acordo com a última divulgação do 
índice da Federação das Indústrias do Estado do Rio 
de Janeiro (FIRJAN). Na pesquisa anterior, o município 
havia fi cado na posição 14º do ranking. Com a nova 
colocação, Pinhais está atrás apenas de cidades como 
Maringá, Londrina e Curitiba, respectivamente, seguida 
pela cidade de Toledo, que fi ca no Oeste do Paraná.

Para o prefeito Mário Bonaldo, o bom desempenho 
do município se deve ao trabalho realizado pela pre-
feitura, que, segundo ele, investiu pesadamente na 
criação de empregos na cidade e no desenvolvimen-
to. “A pesquisa mostra que nosso trabalho e nossos 
objetivos em prol do desenvolvimento sustentável do 
município nas áreas de urbanismo, saneamento, e em 
especial nessas três áreas: saúde, educação, empre-
go e renda, surtiram os efeitos esperados”, disse o 
prefeito em entrevista ao site da prefeitura. 

Mas para o porteiro Márcio Cavalheiro, residen-

Pinhais é a 4a.   melhor cidade do PR
te no bairro Sol Nascente, 
o índice não refl ete a re-
alidade que o município 
vive. De acordo com ele, o 
saneamento básico não é 
bem feito, e as casas são 
construídas, em sua grande 
maioria, de forma irregular. 
“As nossas casas estão qua-
se todas inacabadas. Falta 
ordem na divisão dos terre-
nos, além de não ter esgoto 
nenhum aqui.” O morador 
também reclama das condi-
ções de infra-estrutura da cidade. “Aqui só tem asfalto 
nas ruas em que o ônibus passa. Nas outras é só po-
eira. As crianças chegam a até passar mal por causa 
disso”, diz o morador indignado.

Na pesquisa anterior, Pinhais havia fi cado na posi-
ção de número 232º entre todos os 5.564 municípios 
do Brasil. Agora, está na de número 104º, um avanço 

de cento e vinte e oito po-
sições no índice nacional. A 
primeira cidade paranaense 
a aparecer no ranking é Ma-
ringá, que está na posição 
36º. O município paranaen-
se que teve o maior cresci-
mento foi Tunas do Paraná, 
localizado no vale do Ribei-
ra.

Dos 399 municípios do 
Paraná, nenhum foi consi-
derado com baixo grau de 

desenvolvimento pela Firjan. 
Pelo contrário. Pinhais é considerada uma das de-
zessete cidades altamente desenvolvidas do estado. 
O índice foi criado pela Federação para medir o cres-
cimento dos municípios brasileiros baseando-se nas 
áreas de emprego, educação e saúde. Ele é o único 
medidor socioeconômico a relatar periodicamente de-
senvolvimento de cada cidade do Brasil.
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estátua”, conta o pequeno 
garoto.

O Grupo Palavração, da 
Universidade Federal do Pa-
raná (UFPR), se apresentou 
no evento pela primeira vez. 
A peça “Porque o Ogro Verme-
lho Chorou” é inspirada em 
contos do folclore oriental e 
textos de Sartre e Shakespea-

re, explana o diretor do grupo 
Paulo César Farias, formado 
há 20 anos em artes cênicas 
pela Pontifícia Universidade 
Católica (Puc-PR).

Ele também participou co-
mo ator, na peça “Variações 
sobre a morte Trotski”, no 
Grupo Revelar, da Prefeitura 
Municipal de Curitiba (PMC).

A peça Porque o Ogro Vermelho Chorou. A Cia Teatral de Teatro, fundada em abril de 2006, tem sede em Pinhais.
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Esportes nada 
comuns no Brasil ao 
alcance de todos 

 
por Tayná Saldanha

O Centro Rexona-Ades, 
no qual funciona a sede da 
Paraná Esportes, tem mais 
do que ginástica, futebol e 
vôlei de graça para as crian-
ças e adolescentes até 14 
anos. Nesse espaço podem 
ser praticados Taekwondo, 
rúgbi, tênis e outras modali-
dades que não são tão divul-
gadas em nosso país. Hoje 
treinam cerca de 700 crian-
ças nessas modalidades. 
O Taekwondo é uma arte 
marcial, original da Coréia 
com mais de 20 mil anos, o 
Rúgbi é um esporte coletivo 
jogado com uma bola oval, 
com duas equipes de 15 ou 
13 jogadores, onde cada 
um precisa conduzir a bola 
até o arco do adversário, 
uma espécie de gol, ou com 
um ponta-pé fazer passá-la 
por cima da barra transver-
sal dos postes do arco. As 
inscrições para as aulas 
dessas modalidades podem 
ser feitas no local. A sede 
da Paraná esportes fi ca na 
Rua Pastor Manoel Virgílio 
de Souza, 1020 no Capão 
da Imbuia.

Linha Verde chega 
ao Bairro Alto

por Cleide Neto

Os moradores do Bairro 
Alto serão benefi ciados di-
retamente pelas obras da 
Linha Verde a partir de 2009 
quando a Prefeitura Muni-
cipal de Curitiba (PMC) vai 
iniciar a construção de uma 
trincheira que fará a ligação 
com o Bacacheri. De acordo 
com o projeto o acesso da 
rua Fagundes Varela para à 
rua José Zgoda será por bai-
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xo da antiga BR 116. 
Com essa construção, se 

espera que o congestionamen-
to no trânsito e os constantes 
acidentes que ocorrem nesse 
cruzamento possam diminuir. 
Outro aspecto que promete 
melhoria é o acesso a faculda-
de dos alunos da Unibrasil que 
residem do outro lado da rodo-
via e enfrentam diariamente 
a lentidão do trânsito nessa 
região.
Segundo a PMC, em 2009 
serão investido R$ 30 milhões 
nesse projeto que também 
irá benefi ciar outras regiões 
da cidade num total de 18 
quilômetros na próxima fase 
de construção que será do 
Jardim Botânico ao bairro do 
Atuba. 

Constituição federal 
completa 20 anos

por Rosilene de Fátima Pollis

Conhecida como Carta 
Cidadã por garantir a partici-
pação popular, nossa Consti-
tuição fez 20 anos dia 22 de 
outubro. Em 1987, represen-
tantes dos 23 estados à épo-
ca, formaram a Assembléia 
Nacional Constituinte. Foram 
559 parlamentares, 487 de-
putados e 72 senadores, que 
escreveram a Constituição 
mais democrática do país. No 
campo ou cidade, centro ou 
bairro, a marca registrada da 
Constituição Federal é a par-
ticipação popular e a defesa 
dos direitos dos cidadãos, in-
dispensáveis ao pleno exercí-
cio da cidadania.

Novas calçadas 
podem ajudar no 
comércio  

por Tayna Saldanha

Depois de um ano de 
obras o Binário Capão da 

Imbuia/Hauer traz 17,8 qui-
lômetros de novas calçadas 
para a Zona Leste de Curiti-
ba. As novas calçadas estão 
nas ruas Júlio César Ribeiro 
de Souza, seguem pela José 
Rietmeyer e continuam na Co-
ronel Francisco Heráclito dos 
Santos, Frei Rogério, Rodolfo 
Senff/Reinaldo Issberner, Mi-
guel Calluf e Professor Nival-
do Braga, Sesinando Chaves, 
São Vicente Palotti e Marcos 
Smanhoto. O trecho de 8,9 
km entre os terminais Capão 
da Imbuia e Hauer, que esta-
va em obras e atrapalhava o 
comércio, agora insere novo 
ânimo para o setor terciário 
da região. Ainda não há uma 
estimativa ofi cial para o cres-
cimento das vendas, mas a 
expectativa dos comerciantes 
é de duplicar o faturamento. 
Além de ajudar no comércio, 
o binário tende a melhorar o 
dia a dia dos moradores des-
ses bairros. Essas melhorias 
devem ser tanto no tráfego 
das 30 linhas de ônibus que 
passam pelo binário, quanto 
do espaço para as pessoas 
que andam pela calçada. Fo-
ram plantadas 500 árvores 
ao longo do trajeto. Para tanto 
saíram dos cofres públicos R$ 
30,6 milhões. 

Obras de 
saneamento

por Alexandre Fernandes

A prefeitura municipal 
de Pinhais, está promoven-
do obras de saneamento e 
asfaltando “Com a minha 
rua asfaltada economizo até 
água, pois lavo menos o car-
ro” conta administrador de 
empresas Júlio César, mora-
dor da rua Euclides da Cunha 
Ribas no bairro Jardim Atuba 
l. Além do asfalto as ruas da 
região ganharão calçadas e 
o tratamento de esgoto está 
recebendo manilhas maiores 
para melhor atender o bairro.

Autódromo de Pinhais 
dá dor de cabeça aos 
vizinhos

por Murilo Henrique Cardoso

O Autódromo Internacio-
nal de Curitiba, localizado no 
município de Pinhais, região 
metropolitana de Curitiba, 
gera certo incomodo aos 
vizinhos próximos do local. 
Os motivos mais freqüentes 
de reclamações são os ba-
rulhos altos dos carros e do 
público, a multidão ao redor 
do autódromo e o baixo nú-
mero de policiais e seguran-
ças em dias de competição. 
Os moradores das ruas São 
Vicente e Santa Ana e da 
avenida Irai, a menos de 500 
metros do autódromo, são os 
mais atingidos. O professor 
Cláudio Borges que mora na 
rua São Vicente, próximo ao 
local reclama do trânsito. “É 
horrível andar por aqui em 
dias de competições, o ba-
rulho e o fl uxo de carros são 
intensos”. 

A dona de casa Maria 
Eduarda Gouveia conta que 
já houve brigas nos arredores 
do autódromo. “Não é direto, 
mas já houve brigas por aqui, 
nada muito sério, mas que 
com um policiamento ade-
quado, pode ser evitado”.

A assessoria do autó-
dromo disse que sempre 
que há competições, busca 
reforço da polícia militar e 
que não houve registros de 
brigas com maiores propor-
ções. Ainda em resposta, 
afi rma que as competições 
não ocorrem diariamente e 
que faz o possível para que a 
segurança dos vizinhos não 
seja afetada. A Prefeitura de 
Pinhais não se manifestou 
sobre o assunto, mas os co-
merciantes próximos disse-
ram que o município que ain-
da é pequeno, se torna mais 
conhecido, outras categorias 

aderem a corrida em Pinhais 
em seus calendários e a va-
lorização e crescimento de 
seus negócios é maior.

Projeto para limpar 
terrenos

por Alexandre Fernandes

A prefeitura municipal de 
Pinhais tem uma parceria 
com a RECICLANIP, com o ob-
jetivo de tirar das ruas e ter-
renos baldios os pneus sem 
uso. Ainda mais em tempos 
que o planeta clama pela 
sustentabilidade, a prefeitu-
ra faz, e muito bem, sua par-
te. Produtos como solados 
de sapato, granulados de 
borracha e pisos sintéticos, 
são feitos com os restos de 
pneu usado. Os moradores 
de Pinhais e da Zona Leste 
de Curitiba também podem 
contribuir. Caso alguém sai-
ba de pneus inservíveis, 
podem entrar em contato 
com o Departamento de Ge-
renciamento Ambiental do 
município, pelo telefone (41) 
3912-5237.

Centro Cultural com 
cursos para 2009

por Alexandre Fernandes

O Centro Cultural Wan-
da dos Santos Mallmann, já 
está programando as ativi-
dades para o ano de 2009. 
Serão oferecidos cursos em 
diversas áreas da cultura, 
tais como música, teatro, 
pintura entre outros. O cen-
tro oferece também gibiteca, 
vedeoteca e sala de estudos. 
O endereço do centro cultu-
ral é Rua 22 de abril, 305 
telefone (41) 3912-5240. O 
horário de funcionamento é 
de segunda a sexta-feira, das 
08:00 às 17:00 horas.

| BREVES / GERAL
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por Renata Mattos

Procurado pelos usuários do Sis-
tema Único de Saúde (SUS), o Hos-
pital Comunitário situado no bairro 
Estância Pinhais atende somente 
emergências. Apesar de funcionar 
24 horas por dia, a unidade de saúde 
não realiza internamento. Os serviços 
prestados atualmente são atendi-
mentos emergenciais e encaminha-
mento para exames.

Rogério Mendes Conceição, 27 
anos, auxiliar de produção, chegou 
ao hospital com uma paralisia no 
braço direito. Permaneceu em obser-
vação durante um dia e uma noite. 
Como não havia condições de reali-
zar os exames necessários para diag-
nosticar a causa de sua paralisia, foi 
transferido para outro local.  

Em casos mais graves o pacien-
te fi ca em observação aguardando 
transferência. Segundo a Secretaria 
de Saúde do Município, atualmen-
te o hospital conta com uma equipe 
formada por clínico geral e pediatria. 

O Hospital Comunitário de Pinhais, apesar de 
funcionar 24 horas por dia, não realiza internamentos. 
Os únicos serviços prestados são consultas de 
emergência e exames de sangue e urina

Eliminando o deslocamento dos 
moradores à Curitiba caso necessi-
tem de atendimento durante a ma-
drugada.

Cláudio Alves, 53 anos, autônomo, 
levou sua irmã Benedita Alves, de 62 
anos, ao hospital com problema de 
queda de pressão. Benedita perma-
neceu no hospital em observação 
durante três dias. Segundo Cláudio, 
assim como qualquer outro sistema 
público, o atendimento é demorado e 
possuí falhas, mas em casos menos 
graves é sufi ciente. 

Com o Centro Municipal de Saú-
de, ao lado, que possui especialistas 
em fonologia, psiquiatria, psicologia, 
o encaminhamento para esses ser-
viços, se necessário, é automático. 
Exames de sangue e de urina são 
realizados ali mesmo, porém exames 
mais detalhados são encaminhados 
para outros locais. O hospital está lo-
calizado na Rua 15 de outubro, 190, 
em frente ao prédio da Prefeitura 
Municipal de Pinhais. O telefone para 
contato é 3912-5300.
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Hospital Comunitário de Pinhais realiza 
somente serviço de postinho
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Pacientes são obrigados a aguardar transferência.


