
A quadra da Escola Municipal 
Marumbi fi cou dois anos em estado 
de abandono por parte do poder 
municipal. A denúncia foi feita 
pelo Capital Zona Leste em sua 
sexta edição. A reportagem voltou 
à instituição e constatou uma nova 
realidade. Graças à intervenção 
dos voluntários do Programa Mãos 
que Ajudam, esse e uma centena 
de outros estabelecimentos foram 
recuperados.
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EDITORIAL

A mudança 
inesperada na 
Capital

Pelo menos meia dú-
zia de nomes com “padri-
nhos” fortes fi caram pelo 
caminho, e não passaram 
pelo crivo das urnas. Não 
se pode desprezar como o 
“cabresto”, efetivamente, 
foi aposentado na resposta 
dada nas urnas.
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NESTA EDIÇÃO

Arnaldo Antunes faz palestra na UniBrasil

CAJURU
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Voluntários recuperam 
espaço público no Cajuru

PÁGINA 12

Ainda há necessidade de iluminação e política de preservação: pichações acontecem fora do horário de aula

Vitrais da 
Capela do 
Hospital Cajuru 
são assinados 
por artista 
“sem nome”

Apesar de obras que 
se espalham da América 
Latina até a Europa, Ado-
aldo Lenzi não construiu 
reputação entre os artis-
tas de seu tempo. O ca-
tarinense conta com pelo 
menos 100 vitrais, além 
de mosaicos e murais.

PÁGINA 05

Transporte 
precário no 
Bairro Alto

A maioria das paradas 
dos ônibus não contam 
sequer com cobertura 
simples. Em algumas li-
nhas, apenas um lado da 
rua dispõe de proteção. 
Funcionário da URBS afi r-
ma que a versão ofi cial é 
de que o usuário precisa 
de proteção para ir traba-
lhar; na volta para casa, 
caso se molhe, logo to-
mará um banho quente.

PÁGINA 14

www.unibrasil.com.br/capitalzonaleste capitalzonaleste@unibrasil.com.br

Rute Maria Neves Martins dedica aten-
ção especial a cada aluno, respeitando as 
difi culdades individuais. Mais do que uma 
profi ssional que transmite conhecimentos, 
a professora oferece aos seus alunos con-
fi ança e esperança. Todos ainda sentem a 
falta do acompanhamento de um oftalmo-
logista; os problemas de visão difi cultam o 
aprendizado.

PÁGINA 07

O desempenho do Grupo Palavração da UFPR impressio-
nou. Segundo a diretora Kátia Boeng, os universitários ganha-
riam todas as categorias. Foi então que a comissão responsável 
pelo festival criou uma premiação especial. Os Bacantes levaram 
três prêmios técnicos e consagrou o melhor ator coadjuvante.

PÁGINAS 08 e 09
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EXPEDIENTE

OPINIÃO DOS LEITORES

por Cleverson Bravo

A Câmara Municipal de Curitiba atingiu uma re-
novação de pelo menos 50% em sua corrida eleitoral 
mais recente. Períodos eleitorais com grandes mudan-
ças, historicamente, tem em média 30% de renova-
ção. E a repercussão já tomaria conta do noticiário. 
Seria o sufi ciente para crer em dias melhores. Seria... 
Entre os 38 vereadores que compõem a casa, cinco 
não disputaram a reeleição. Além desses, é espantoso 
que 14 não tenham conseguido se reeleger, também 
oferecendo seu lugar aos novos eleitos. 

Afonso Mazur da Federação dos Usuários de Trans-
porte do Paraná indica, resignado, como é defi nitiva 
a ação dos vereadores, por exemplo, diante de uma 
reivindicação que apenas por ordem dos moradores 
sofreria com a burocracia maldita da máquina públi-
ca. Uma representante da Associação de Moradores 
do Higienópolis, aqui na Zona Leste de Curitiba, relata 
como um abaixo-assinado encaminhado ao municí-
pio e endossado pelo então vereador Jair César, um 
dos reeleitos para o exercício 2009-12, consegue um 
tratamento distinto. Merece refl exão a situação que 
restringe a cidadania a ocupantes de cargos públi-
cos, quando os primeiros a sentirem as necessidades 
da cidade são os moradores. É muito mais produtivo 
quando existe uma abertura plena para a atuação do 
eleitor, que evidente ainda precisa entender a sua re-
levância no processo.

O que deve indicar algo é o fato do candidato mais 
votado ter sido um comunicador popularesco. O IBO-
PE foi o primeiro a mostrar que uma das maiores au-
diências da grade do canal, na região metropolitana, 
por exemplo, era um potencial eleito. Ainda vivemos 
numa democracia que é capaz de qualifi car seus re-
presentantes por popularidade. Não é difícil deduzir 
como aqueles que sintonizam a emissora no horário, 
e depois se dêem conta que o apresentador pleiteia o 
cargo, encarem a urna como um controle remoto.

A exposição excessiva funciona, sim, como uma 
propaganda inconsciente ao candidato. Sobretudo, 
quem fala numa rede de televisão de alcance local 
está em situação mais amena. Em casos mais especí-
fi cos, o assistencialismo praticado pode ser o segredo 
para uma eleição sem sobressaltos. Ainda falta a de-
vida consciência do eleitorado, para que uma política 
pública nessa vertente seja identifi cada como proble-
mática e atrasada. Com certeza se resolve a carência 
imediata, mas não se promove uma comunidade so-
cialmente sustentável distribuindo esmola institucio-
nal ou qualquer outro benefício dessa natureza.

A propósito, já que o assunto é esse, nomes tra-
dicionais da política local foram derrotados no pleito 
municipal às cadeiras da Câmara. Pelo menos meia 
dúzia de nomes com “padrinhos” fortes fi caram pelo 
caminho, e não passaram pelo crivo das urnas. Não se 
pode desprezar como o “cabresto”, efetivamente, foi 
aposentado na resposta dada nas urnas. É inequívoco 
que a renovação, mais que a da Câmara, mas a da 
conduta do eleitorado passa por esse ponto chave.

Enquanto não chegam as alterações mais signifi -
cativas, é preciso conviver com arbitrariedades lamen-
táveis. Cada um dos 38 parlamentares que assumem 
uma cadeira em janeiro de 2009, bem como os que 
já detém a sua, iniciam o mandato com rendimentos 
29% mais altos que o atual (dos R$ 7,1 mil passa-se 
aos R$ 9,2 mil). Às vésperas da disputa eleitoral de 
outubro, a mudança foi feita, coincidentemente no 
período que esclarecimentos públicos são cerceados 
pela “lei do silêncio” eleitoral.  A versão ofi cial acena 
que são valores dentro do estabelecido pelo teto cons-
titucional, ao redor de 75% do custo público de um 
deputado estadual. Talvez em uma democracia mais 
consolidada do que a nossa, as decisões fossem mais 
transparente.
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A mudança 
inesperada na 
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Amigo da vizinhança?
ARTIGO

por Alexandre Fernandes

O cargo de vereador é um dos cargos pú-
blicos que aos olhos do cidadão comum (eu, 
você, o pipoqueiro da praça e o sujeito que 
vende bala no sinal) é mais fácil de ser alcan-
çado. É comum falarem daquele seu amigo 
que tem conhecidos em todo canto da cidade, 
aquele que quando vai almoçar, no caminho 
cumprimenta várias pessoas. Quando você 
apresenta outro amigo a ele, nota que eles já 
se conhecem. Pessoas assim costumam ouvir 
o famoso “por que você não se candidata a 
vereador?”. 

Talvez esse sujeito boa praça, de fácil 
acesso e que conhece muita gente seja o que 
as campanhas eleitorais tentam passar para 
o eleitor. É o perfi l do candidato político du-
rante a campanha, sair pelas ruas dos bairros 
e abraçar todos que encontra, ouvir reclama-
ções, pedidos e até promover churrascos (o 
que é proibido de acordo com o Código Eleito-
ral, Lei Eleitoral nº 4.737, art. 299, de 1965). 
Mas aí, o candidato é eleito e fi ca a pergunta: 
o que esperar do sujeito que tomou café no 
botequim, andou em ruas sem asfalto, colo-
cou seu nome na camisa do time de pelada do 

bairro e parecia ser amigo de todo mundo?
O vereador não precisa ser amigo de todo 

mundo, até porque todo mundo é muita gente. E 
assim, o importante mesmo é que ele faça seu 
trabalho de maneira honesta e imparcial. Não im-
porta se é oposição ou situação, o ideal seria que 
o vereador fosse a favor da população. Mas o ve-
reador é visto por muitos como um representante 
do bairro. Porém, não é todo bairro que tem um 
representante, mas procura se familiarizar com 
o candidato mais próximo. Por exemplo, o bairro 
do Orleans é menos populoso do que o bairro do 
Pinheirinho. Assim os eleitores de bairros menos 
populosos, votam em candidatos próximos. Ou 
seja, em candidatos da região.

O vereador mais votado de Curitiba em 2008 
foi Roberto Aciolli do Partido Verde (PV), com 
17.337 votos. Por essa expressiva quantidade de 
votos que Aciolli obteve fi ca difícil dizer que só a 
Zona Leste da capital embarcou nas propostas 
do vereador. Seria até certo ponto injusto para 
as pessoas de outras regiões que votaram nele. 
Quem sabe nessa hora o eleitor perceba que o 
cargo de vereador não deve ser levado para o 
lado de que ele é um representante de bairro. Até 
porque um bairro sozinho, difi cilmente elegeria 
um candidato.

“Um jornal acadêmico que fala sobre 
os nossos bairros é muito interessante, 
o que mais gostei em ler no Capital da 
Noticia foi a história sobre o monstro 
aterrorizador, é bom saber que mesmo 
em dias como hoje pessoas acreditem 
em lendas como essas”. 

Luiz Carlos, comerciante - Pinhais

“Eu gostei muito da distribuição e da 
qualidade de matérias. São de interesse 
da comunidade e oferecem muitas 
informações. O jornal mostra aquilo que 
os outros não mostram. Muito bom”. 

Abel Antônio Faeda, 
representante comercial - Cajuru

“O Capital da Noticia no qual os 
estudantes fazem um jornal voltado 
às regiões que são consideradas 
críticas por muitas gente é 
importante, pois assim vemos que 
podemos abrir um espaço para que 
as pessoas conheçam nosso bairros 
além das tragédias e vejam que 
ele pode ser também um lugar que 
acolhe e que reconhece. Lendo o 
Jornal pude perceber que os alunos 
se envolveram com as noticias”.

Maria Luiza,  professora - Pinhais
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Trabalho voluntário recupera 
quadra de escola no Cajuru

por Joao Victor Soppa

Alunos da Escola Municipal Ma-
rumbi e moradores do Conjunto Mer-
cúrio, no Cajuru, e da Vila Marumbi, 
no Uberaba, já podem comemorar. 
Eles sofriam com a destruição da 
única quadra poliesportiva coberta 
da região. A reforma, muito espera-
da, aconteceu. Mas ao contrário do 
que se pode pensar, a ação não foi 
da prefeitura de Curitiba e sim de 
voluntários do Programa Mãos que 
Ajudam.

Essa iniciativa é da Igreja de Je-
sus Cristo dos Santos dos Últimos 
Dias em parceria com o programa 
Todos pela Educação do governo fe-
deral. Há seis anos, os voluntários 
vêm reformando escolas em todo 
Brasil. Só em 2008, 150 instituições 
receberam pequenos reparos. 

A vice-diretora da escola, Simo-

Após mais de dois anos, a quadra volta a 
servir alunos e a comunidade

| CAJURU

ne Kuster Garcia festeja a reforma. 
Ela diz que os alunos e a comuni-
dade têm muito a ganhar com os 
reparos feitos na quadra. Se antes 
a cancha não servia para as práti-
cas esportivas, agora os estudan-
tes e os freqüentadores do espaço 
podem aproveitar as instalações 
recuperadas. Simone salienta os 
benefícios para o aprendizado nas 
aulas de Educação Física. “Agora 
os professores podem ensinar os 
esportes e as regras de cada um, o 
que antes era impossível”, explica 
a diretora.

Simone afi rma que ainda exis-
tem melhorias para serem feitas na 
quadra. “Enviamos um ofício para o 
Núcleo de Educação pedindo repa-
ros na iluminação, porem até agora 
nada foi feito”. Outro problema é a 
difi culdade em preservar o local: “As 
pixações acontecem, fora do horário 

das aulas e por pessoas que não são 
da comunidade. Não temos como 
controlar”, justifi ca.

Mesmo sem a iluminação ade-
quada, os moradores da região 
agradecem a reforma. O adolescen-
te Jean Dias, morador do Conjunto 

Reformada, pichações ainda sujam o ambiente
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Mercúrio lembra que agora mesmo 
em dias de chuva se pode jogar 
bola. Essa é a mesma opinião de 
Renan Pereira, também do Mercúrio 
que acrescenta que “agora tem um 
lugar para ir, ao invés de passar os 
dias na rua”.

por Ana Paula Carula
 e Dayana Bueno

O Posto de Saúde 24 ho-
ras no Cajuru, inaugurado 
há pouco mais de um ano 
foi uma das realizações 
mais importantes para os 
moradores do bairro. Ele 
atende em média 200 pes-
soas por dia. A Rua Enge-
nheiro Benedito Mário da 
Silva situada em frente ao 
posto é uma principal por 
onde passam os ônibus 
alimentadores, tendo um 
número limitado de vagas 
para estacionamento. A la-
teral esquerda, a Rua Cei-
lão é uma via estreita com 
passagem para dois carros 
apenas. Estacionar é permi-
tido em apenas um lado da 
rua, do outro há uma placa 
proibindo, porém ela não é 
respeitada. 

Nos fi ns de semana o 
fl uxo de veículos no posto 
é bem maior que durante 
semana o que faz com que 
o movimento seja intenso 
nas ruas que o rodeiam. É 
comum ver carros estacio-
nados no local proibido e 
não haver penalidade, pois 

Diretran não fi scaliza parada de carros diante de placas de sinalização

não há nenhuma fi scalização 
da Diretram. Para o comer-
ciante Emílio Carlos Reinaldi 
Bertoni, 65 anos, o movimen-
to no comércio aumentou 
bastante, mas o estaciona-
mento dos dois lados da rua 
atrapalha o fl uxo. “Deveria 
ser uma mão apenas, isso é 
uma promessa de antes das 
eleições”. O comerciante diz 
que só foi gasto dinheiro com 
as placas, pois ninguém da 
diretram fi scaliza.

O morador aposentado 
Hilário Schafhausel, 70, diz 
que o posto tirou o sossego 
da rua. Afi rma que quando 
a fi lha vai visitá-lo não tem 
onde deixar o carro por causa 
do movimento dos usuários 
do posto. “A placa de proibi-
do estacionar é só enfeite, 
quando um caminhão entra 
na rua eles sempre precisam 
procurar outro caminho”. Es-
tacionamento só existe para 
os funcionários do posto. 

Os moradores sentem-se 
prejudicados com o movi-
mento porque antes do pos-
to ser construído havia uma 
enorme quadra de futebol 
de areia. As crianças podiam 
brincar sem correr o risco 

de serem atropeladas. De 
acordo com o estudante 
Luís Magno de Assumpção 
Paskoski, 12, “para sair 
de casa de bicicleta é um 
sufoco. Não se tem visibi-
lidade. Os dois lados da 
rua estão lotados. A gente 
só pode brincar dentro de 
casa mesmo”. 

A equipe de reportagem 
entrou em contato com os 
responsáveis por essa fi s-
calização, o atendimento 
156 da prefeitura. Segun-
do informação da assesso-
ria, os moradores devem 
entrar em contato via tele-
fone apontando o proble-
ma do estacionamento. Se 
não for possível informar o 
momento correto em que 
o carro está estacionado, 
a equipe de segurança do 
posto de saúde é que deve 
fazer uma fi scalização pro-
gramada de trânsito. Tendo 
informações do horário de 
maior movimento, um car-
ro do Diretran é mandado 
ao local, permanecendo 
por três horas. Se o condu-
tor insistir em permanecer 
estacionado em tal ponto, 
ele recebe multa.

 

Infringir a lei para conseguir atendimento em posto de saúde

Estacionamento impróprio difi culta passagem de veículos
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Carros estacionam em local proibido
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por Paulo de Siqueira

Eram sete horas da manhã. O pai 
de Bruna - nome fi ctício - tinha saído 
para trabalhar. A adolescente de 15 
anos aguardava ansiosa no banheiro o 
resultado do teste de gravidez de far-
mácia que fi zera. Momentos depois, 
silenciosamente caminhou em direção 
a seu quarto e sentou na beirada da 
cama. “Como é que vai ser agora?”, 
pensava. “Preciso contar para Daniel”. 
O namorado, de 28 anos, ao atender 
o telefone e receber a notícia, durante 
alguns instantes, nem uma palavra dis-
se. Quando se recuperou do susto per-
guntou se ela tinha tomado a pílula. A 
menina respondeu que sim... 

Histórias como a da adolescente 
Bruna são cada vez mais comuns. Elas 
surpreendem a uma grande parcela de 
mulheres com idade inferior a 20 anos 
no país, 20,75%. Somente na última 
década, os casos de gravidez na ado-
lescência aumentaram 4,37%. Já entre 
as brasileiras com idade superior a 25 
a taxa baixou de 5,8% para 2,3% em 40 
anos. Os dados fornecidos pelo IBGE 
(Instituto Brasileiro de Geografi a e Esta-
tísticas) revelam que, enquanto as mu-
lheres adultas estão se cuidando mais 
e engravidam menos, as adolescentes, 
devido à irresponsabilidade e ao des-
cuido, estão engravidando mais.  

“A gravidez na adolescência é um 
fato que preocupa porque uma mu-

Mãe, estou grávida... pronto
Segundo o IBGE, a taxa de gravidez na adolescência sobe 4,37%, em dez anos

lher com idade inferior a 19 anos não 
está com o corpo preparado para ser 
mãe e isso traz graves conseqüên-
cias físico-biológicas, para a gestante 
e o feto. É considerada de alto risco 
porque a incidência de doenças fre-
qüentes é cinco vezes maior do que 
em uma mulher adulta”, explica o 
médico Carlos Eduardo Leitão. Além 
dos problemas de saúde a menina 
mãe enfrenta o choque psicológico 
de ser mãe antes de estar com uma 
definição concreta para sua vida. 

 As principais causas da gravidez 
inoportuna são o início precoce das ati-
vidades sexuais, por infl uência da mídia 
e do grupo de amigos e a falta de infor-
mação sobre os métodos anticoncepcio-
nais.  Em alguns casos as adolescentes 
sabem que existem os preventivos, mas 
agem com uma certa irresponsabilida-
de, natural da idade. “Eu achava que 
nunca ia fi car grávida, por isso não me 
cuidava. Pílulas? Tomava vez sim, vez 
não. Deu no que deu”, diz Bruna. Grávi-
da de seis meses e com uma gestação 
de alto risco, precisa tomar diariamente 
um complexo de vitaminas para não ter 
maiores complicações. 

Não escondi minha gravidez, omiti...
No mesmo colégio em que estuda 

Bruna, no Cajuru, encontramos Rita 
-nome fictício -, 17 anos, mãe de uma 
filha de dois. “Eu não escondi minha 
gravidez de meus pais, omiti. Eles não 
perceberam nada e eu também não 
falei nada. Um dia comecei a sentir 
umas dores. Meu pai, às pressas me 
levou para o hospital. Quando os mé-
dicos deram a notícia para ele, que 
eu estava entrando em trabalho de 
parto, ficou transtornado. Não conse-
guia entender como. Eu também não 
entendi, achava que estava grávida 
de uns três ou quatro meses. Nunca 
fiz um acompanhamento médico, um 
pré-natal, nunca fiz nada. Hoje está 
tudo bem, graças a Deus”. 

Bruna continuava sentada na cama 
de seu quarto. Quando a mãe se apro-
ximou, disse. “Mãe, estou grávida”. A 
mãe abraçando a fi lha falou. “Eu já sa-
bia fi lha”. “E como é que vai ser agora?”, 
perguntou Bruna. “Não se preocupe, a 
gente vai ajudar a criar”.

Em Curitiba, a taxa de gravidez 
precoce diminui

Em Curitiba, o índice de adoles-
centes grávidas, que era de 20,6% 
em 2000, caiu para 15,6% até 2007. 
Esses dados mostram que na capital 
paranaense, a gravidez na adolescên-
cia está diminuindo, fi cando abaixo da 
média nacional. Segundo a Secretaria 
da Saúde do Município, esse fato está 
acontecendo devido à implantação do 
programa Adolescente Saudável.

Segundo Júlia Cordellini, coordena-
dora do programa, a estratégia é levar 
prevenção e orientação ao adoles-
cente. “Na prevenção temos o Ônibus 
Adolescente Saudável, ele é equipado 
com recursos multimídia para  realizar 
trabalhos de educação em saúde junto 
aos adolescentes e familiares. Temos 
também o programa de saúde e pre-
venção nas escolas, profi ssionais da 
saúde desenvolvem seminários, ofi ci-
nas e palestras sobre educação sexual 
dentro do ambiente escolar e, também, 
disponibilizam preservativos masculi-
nos. Elaboramos folders e guias para a 
comunidade”. 

por Paulo de Siqueira

O barulho de talheres ecoa no 
silêncio do refeitório do Lar dos Ido-
sos, no bairro Tarumã. Seu João ca-
minha devagar por entre as mesas. 
Sua perna direita atrapalha, porém 
não impede o movimento que per-
mite se esquivar das cadeiras que 
bloqueiam a passagem ao recolher 
os talheres e raspar os pratos dos 
colegas. Eles fi nalizam a refeição do 
meio-dia. Enquanto ajuda os colabo-
radores nos afazeres do dia, alguns 
de seus colegas vão para sala de 
TV, para ouvir o programa de rádio 
de uma estação AM local.

 João agora passeia pelo solar. 
Aproveita o momento para tomar um 
pouco de sol e tentar aliviar-se da 
dor na perna direita. Sim, anda com 
difi culdades. A ferida lhe incomoda. 
Faz questão de mostrar o motivo 
de estar ali. “Sofri um acidente no 
Parolin. Não tinha mais como traba-

Seu João sorri, 
manca e guarda 
silêncio

lhar. Mandaram-me embora da fi rma. 
Então vim para cá”, diz João. Mas, se 
anda mancando, bom humor é o que 
não lhe falta. Quando lhe perguntam 
pela idade, diz. “Tenho quinze anos... 
Quinze cada perna e cada braço”. 
Proclama que já cantou com Teixei-
rinha e Gaúcho da Fronteira. Que é 
o João das Meninas. Porém, guarda 
silêncio se alguém pergunta sobre a 
família.

 Um dos requisitos para ser acei-
to no lar é ter família destruída. O 
Lar dos Idosos onde seu João mora 
foi fundado em 11 de setembro de 
1921 por um grupo de pessoas sen-
sibilizadas com a pobreza da época. 
A primeira sede localizava-se na Rua 
João Negrão. Em1923 foi construída 
a “Vila Número 1”, formada por 12 
casas de madeira dispostas uma ao 
lado da outra, onde eram atendidas 
cerca de 60 pessoas. Hoje, a insti-
tuição abriga aproximadamente 100 
idosos. Mudou-se para o bairro Ta-

rumã e sobrevive exclusivamente de 
doações. 

“A palavra asilo traz um sentido 
de lugar onde as pessoas são depo-
sitadas. Acho que não é assim. Os 
profi ssionais aqui dão o máximo de 
si para atender da melhor maneira 
possível os seres humanos que aqui 
vêm”, conta Rodrigo Luiz Niering, co-
ordenador de voluntários do lar dos 
idosos. Niering diz também que por 
viver de doações e para melhor admi-
nistrar os recursos, a instituição tra-
balha com listas de prioridades. No 
momento, além de produtos de higie-
ne pessoal e de limpeza, a urgência 
é trocar as portas dos banheiros por-

que estão em péssimo estado. 
Enquanto a reportagem conver-

sava com o coordenador de volun-
tários, seu João continuava no solar. 
Agora, observa de longe alguns co-
legas que conversam alegremente 
com visitantes. Sua expressão se 
torna triste. Após alguns minutos, 
coxeando, se dirige para o seu quar-
to. Ele não faz parte do grupo dos 
15 residentes que ainda recebem 
visitas da família. Ninguém o visi-
ta. Ninguém o procura. Apesar do 
bom humor e dos companheiros, se 
sente só. Espera algo que não sabe 
o quê. Mas que vai chegar, assim 
como chegará para todos.
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“João das Meninas”, sempre de bom humor, guarda silêncio sobre sua a família

Segundo IBGE, são cada vez mais comuns 
adolescentes grávidas
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 por João Paulo Dias

Os novos pontos de ôni-
bus no município Pinhais não 
terão partes de vidro como 
os de Curitiba. Segundo o 
secretário de infra-estrutura 
urbana e ambiental  da cida-
de, Jandir Antônio Nogueira, 
a ação é para evitar que os 
novos pontos sejam alvos 
de vandalismo. Por isso, pri-
meiramente, os pontos se-
rão instalados nas principais 
vias. Somente depois, será a 
vez dos bairros.

A primeira avenida a rece-
ber os novos pontos foi a Ca-
milo de Lelis, onde se situam 
as principais agencias ban-
cárias do município e, tam-
bém por ser a principal via de 
acesso ao terminal de ônibus 

Pinhais ganha novos 
pontos de ônibus
Possível ação de vândalos faz com que não sejam implantadas 
estruturas de vidro feito as encontradas na capital

da cidade. “Pinhais quer ino-
var sua aparência urbana as-
sim como fez Curitiba.” Disse 
o secretário em entrevista ao 
site da prefeitura. Com essa 
ação, o governo municipal es-
pera melhorar o atendimento 
aos usuários do transporte 
coletivo da cidade.

Mas para o morador e 
gerente de estoque Márcio 
Cavalheiro, a reforma pode-
ria ser mais abrangente. Ele 
salienta a importância da 
obra, porém lembra que há 
carências mais urgentes em 
questão. “A maioria dos bair-
ros aqui estão sem asfalto. 
Alguns não têm nem esgoto.” 
Cavalheiro espera que com 
as novas paradas de ônibus, 
as necessidades prioritárias 
dos bairros sejam postas em 

pauta também.
Por outro lado, o aposen-

tado João Maria Silva, achou 
que os novos pontos vão 
contribuir para a melhoria de 
vida da população. “Como os 
novos são maiores, podem 
comportar uma quantidade 
maior de pessoas”, disse o 
aposentado. Questionado 
sobre a melhoria apontada, 
ele ironiza: “É que você não 
sabe como são os dias de 
chuva aqui em Pinhais.”

De acordo com a asses-
soria da prefeitura, os pontos 
de táxi e as lixeiras também 
serão reformados. Porém, 
diferentemente de Curitiba, 
não serão estampados com 
propagandas. Segundo No-
gueira, os anúncios podem 
macular o visual da cidade.

Assessoria da prefeitura afi rma que os novos pontos de táxi não têm 
propaganda para manter o visual da cidade

Segundo secretário de Infra-Estrutura, os novos pontos de ônibus em 
Pinhais não têm estruturas de vidro, para evitar o vandalismo

por Jeniffer Pimenta

O Hospital Universitário do 
bairro Cajuru dispõe de uma 
Capela em sua estrutura. Ela 
é utilizada em sua maioria por 
familiares de pacientes que 
visitam os parentes interna-
dos. Mas sua história ainda é 
pouco reconhecida. E mesmo 
sem contar com divulgação 
na mídia, os vitrais da Capela 
foram feitos pelo grande ar-
tista plástico Adoaldo Lenzi. 
Algumas de suas obras foram 
assinadas na Argentina, Ale-
manha e no Paraguai.

Em Curitiba além da Cape-
la do Hospital Universitário, 
Lenzi fez os vitrais das diver-
sas igrejas espalhadas pela 
cidade, O Boticário em São 
José dos Pinhais e a bibliote-
ca da Pontifícia Universidade 
Católica (PUC-PR). O mosai-
co do Aeroporto Afonso Pena 
e os murais da prefeitura de 
Curitiba também são obras 
do artista plástico. Em 1988, 
Lenzi junto com Osmar Horst-
mann criaram o maior vitral 
da América Latina na Basílica 
de Caacupê, a 49 km de As-
sunção, capital do Paraguai. 

Capela do HUC guarda obra de 
artista desconhecido

Principal parceiro artístico do famoso Poty Lazzarotto é ignorado pela história. Ainda assim, 
suas obras estendem-se pela América Latina e Europa

O trabalho tem 350 metros 
quadrados. A inauguração da 
Basílica contou inclusive com 
a presença do Papa, que pôde 
conferir a beleza feita pelos 
vitralistas brasileiros.

Nos bairros da Zona Les-
te, podemos encontrar suas 
obras na Associação Parana-
ense de Apoio à Criança com 
Neoplasia, no Tarumã. Tam-
bém no Tarumã, temos a Igre-
ja Nossa Senhora de Fátima, 
além da Capela do Hospital.

Lenzi, também é o princi-
pal parceiro artístico do sau-
doso mestre curitibano Poty 
Lazzarotto. Reconhecido, ao 
contrário de Lenzi, ele assinou 
o mosaico da “Santa Ceia”, 
na primeira vez que a obra 
original de Leonardo Da Vinci 
foi reproduzida em fragmen-
tos de cerâmica. A obra está 
aberta a visitação pública na 
igreja Santa Maria Goreti, no 
Bom Retiro.

Adoaldo Lenzi nasceu Ja-
raguá do Sul no dia 10 de 
junho de 1945. Aos 12 anos 
veio para Curitiba onde estu-
dou no Colégio Estadual do 
Paraná. Um de seus 12 ir-
mãos conseguiu trabalho no 

estúdio do artista João Frede-
rico Gener, um alemão espe-
cialista em vitrais e mosaicos.

Lenzi não demorou muito 
a trabalhar junto com o ir-
mão tanto que tomou gosto 
pelos trabalhos do seu chefe 
e certo dia perguntou ao pa-

trão como desenhar tão bem. 
E Gener respondeu: “para 
atingir a qualidade desejável, 
era necessário apenas que 
começasse a rabiscar fazer 
esboços, praticar, praticar 
e praticar”. Lenzi assumiu 
a condição de desenhista e 
conquistou seu espaço no 
mercado de trabalho. Seu 
currículo já conta cerca de 
100 vitrais, 14 mosaicos e 22 
murais espalhados por diver-
sas cidades e países.

Para a dona de casa Lú-
cia Sofi a Paredes, religiosa 
fervorosa, a capela tem uma 
serventia diferente. “Gosto 
de estar lá, somente pelo 
fato de ser a casa de Deus”, 
explica ela, que nunca fez 
uma visita quando utilizou os 
serviços do hospital. “Nunca 
fui lá à busca de algum mila-
gre ou cura, vou apenas por 
questões de fé”. Lúcia não 
vai constantemente à cape-
la, mas sempre que pode dá 
uma passada para fazer suas 
orações.

Lúcia prefere a capela do 
hospital a as demais igrejas, 
por acreditar que lá exista 
mais paz, por se tratar de 

um hospital. A dona de casa 
nunca soube sobre os vitrais, 
mas sempre os achou en-
cantadores. “Nunca pensei 
em quem vez e nem procurei 
saber, mas esse tal de Lenzi 
está de parabéns”. 

O historiador Marcos Ma-
carpo fala que sempre se 
interessou em vitrais, e por 
isso quando viu os da cape-
la se interessou pelo artista, 
procurou na internet sobre 
Lenzi, porém pouco encon-
trou. Buscou outras fontes e 
hoje é um grande admirador 
e especialista das obras de 
Lenzi. O Hospital foi procura-
do, mas nada informou sobre 
a capela. 

O Hospital foi inaugurado 
no mesmo ano que a Capela 
foi construida, em 1973. Nele, 
profi ssionais atendem todas 
as especialidades médicas, 
além de oferecer o maior 
pronto-socorro do Paraná. 
Embora se caracterize como 
referência universitária, pode 
integrar o desenvolvimento 
da pesquisa associada à hu-
manização das atividades de 
medicina geral, de urgência, 
curativa e preventiva.
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Lenzi fez os vitrais das diversas 
igrejas espalhadas pela cidade
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por Aryelle Gonçalves
 

Pessoas que moram na região 
de Pinhais sofrem para atravessar 
a rodovia Deputado João Leopoldo 
Jacomel, a via de acesso ao super-
mercado Carrefour Pinhais, para 
pegar o ônibus no sentido centro 
de Curitiba. A falta de uma passare-
la difi culta a passagem. O que pre-
ocupa a população são as muitas 
crianças que precisam fazer esse 
trajeto para ir à escola.

Segundo Terezinha, moradora 
da região, é muito complicado para 

Pedestres enfrentam problemas 
para atravessar rodovia
Moradores da 
região e estudantes 
diariamente correm 
riscos de sofrerem 
acidentes

por Maísa Ekermann

A criatura que perturba os mo-
radores é uma alma penada vesti-
da de noiva, que se enforcou há 40 
anos por causa do marido. A chá-
cara onde vivia localiza-se no bair-
ro Rosi Galvão, motivo pelo qual 
suas aparições são fl agradas ape-
nas nas redondezas. Uns dizem 
que se atirou de um pinheiro, ou-
tros que o marido a matou na noite 
de núpcias. Há quem assegure que 
ela enforcou-se por causa de cer-
ta traição do noivo. Desde então, 
a moça assombra a população. 
Segundo relatos ela fi ca anos sem 
aparecer, mas sempre volta.

Para que a alma descasasse em 
paz, a comunidade arranjou uma 
missa na Igreja Católica Azul, que 
curiosamente está abandonada.

A maioria da população de ter-
ceira idade dos bairros circunvizi-
nhos admite ter visto ou ouvido a 
assombração ao menos uma vez. 
Coincidência ou não, um homem 
entrou em coma na mesma esqui-
na da ultima aparição. Além disso, 
a igreja foi desativada sem motivo. 
Até hoje os moradores temem falar 
do assunto e ainda mais que ela 

Alma penada é vista por 
moradores de Pinhais

possa aparecer e trazer outros aca-
sos desgraçados. Há quem não quei-
ra tocar no assunto. Seria esta uma 
história sem solução ou mais uma 
Lenda Urbana?

Vídeo do link RELATOS
A aparição mais recente, segundo 

os próprios moradores, foi a quatro 
anos atrás, na Vila Amélia, entre as 
ruas Costa e Silva e Castelo Branco. 
João Alberto, morador há mais de 
35 anos da região, afi rma ter visto a 
noiva na esquina quando passeava 
ao entardecer. “Estávamos voltando 
da igreja, eu e minha esposa, quan-
do vimos uma noiva na esquina, e 
quando olhamos novamente ela não 
estava mais lá”. João afi rma que 
mais assustador aconteceu na noi-
te seguinte, quando seu amigo fez o 
mesmo trajeto ao voltar da igreja. O 
susto foi tamanho quando a viu, que 
no dia seguinte encontrava-se caído 
no chão na mesma esquina da 
aparição. Depois disso, foi le-
vado ao hospital e permaneceu 
trinta dias em coma. João Alberto,
conta que atualmente seu 
amigo não moramais na 
região por causa do acon-
tecido.

Outra história famosa da “Noiva 
mal assobrada”, inclusive na mesma 
época, é de um ônibus que fazia seu 
percurso durante a noite pela “curva 
do mato” (ponto de referencia da re-
gião) do bairro Rosi Galvão, e todos 
os passageiros entraram em pânico 
com a visão. Dona Marli, moradora 
de Pinhais há mais de 18 anos e ha-
bitando as proximidades da “curva”, 
conta ter ouvido berros e soube de 
pessoas que desmaiaram ao ver o 
“sobrenatural” voando sob o meio da 
mata. Porém não teve coragem de ir 
até o local.

Vídeo do link Igreja Católica Azul
Depois da última aparição, cultos 

foram promovidos pela alma da noi-

va, na Igreja conhecida como Cató-
lica Azul. O jovem Fernando Monta-
nari, 22, morador da Vila Amélia há 
dez anos, conta que algum tempo 
atrás foi abordado por senhoras que 
alertaram a respeito das assombra-
ções, e o convidaram para rezar pela 
alma. Hoje, a mesma igreja esta 
desativada, não se sabe ao certo 
o motivo. Vizinhos descrevem que 
de um dia para outro o padre desa-
pareceu e nunca nenhum outro foi 
designado para substituí-lo. “Margi-
nais já arrombaram a Católica Azul, 
não deve ter mais nada lá dentro”, 
conta Maria do Carmo, vizinha. Para 
ela depois do culto à noiva, o Padre 
deve ter visto a assombração e por 
isso ido embora.

Lenda Urbana da “Noiva Mal Assombrada” é reforçada pelo depoimento de moradores 
e pelos estranhos acontecimentos ligados ao fato

ir até o outro lado da via. “Para nós 
é muito difícil, todos os dias é uma 
correria e não há opção. Temos 
que atravessar para ir trabalhar 
ou para ir ao mercado,” pondera a 
moradora.

Esse fator preocupa não só aos 
pedestres, mas também aos moto-
ristas. Segundo o motorista Antonio 
Carlos, “dirigir nessa região requer 
muito cuidado, pois as pessoas pas-
sam nos meios dos carros e aciden-
tes gravíssimos podem ocorrer se 
o motorista estiver “desligado” na 
hora ou estiver com uma velocida-
de acima do permitido,” comenta.

A instalação de uma lombada 
eletrônica ou de uma passarela fa-
cilitaria a passagem dos pedestres 
para atravessarem com segurança 
sobre a via e aos motoristas que te-
riam a pista livre para o trafego. 

Segundo a assessoria de comu-
nicação da prefeitura de Pinhais, 
serão tomadas as providências ne-

cessárias para que essa situação 
mude, e avaliarão a possibilidade 
da construção de uma passarela 
ou a instalação de uma lombada 

eletrônica. O projeto por enquanto 
não está no papel, mas a prefeitura 
promete verifi car uma forma melhor 
para ajudar a população. 
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Foto: Aryelle Gonçalves

Atenção para atravessar a avenida tem que ser dobrada, qualquer distração pode ser fatal
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por Andreu Silvestre

Aprender a ler e escrever não tem 
idade. É com essa idéia que a Escola 
Municipal Severino Massignam, em 
Pinhais, no bairro Weissopolis, reali-
za a alfabetização de jovens e adul-
tos. A idade dos alunos varia de 25 a 
76 anos e a maioria dos estudantes 
trabalha durante o dia e estuda à noi-
te. A professora Rute Maria Neves  
Martins, de 65 anos, diz que ensina 
porque gosta do que faz, não por 
obrigação,os alunos a motivam a dar 
aula. Para ela o maior problema dos 
alunos são que muitos tem proble-
mas de visão e isto também atrapa-
lha no aprendizado. 

Até outubro de 2007 as salas 
eram misturadas, os alunos da alfa-
betização estudavam o mesmo con-
teúdo de quem já estava na segunda 
ou terceira série, deste modo os alu-
nos da alfabetização sentiam muita 
difi culdade no aprendizado. A profes-
sora comenta que é necessário dar 
uma atenção especial a cada aluno 
pois eles têm difi culdades diferentes 
e por isto precisam de acompanha-
mento individual que a professora re-
aliza em sua turma de 17 alunos.

Desde o início do ano, sete alunos 
já passaram para o segundo ano, e 
outros três já estão quase lá. O gran-
de problema da alfabetização não é 
tanto o de aprender conteúdo mas 
sim as contínuas faltas dos alunos ou 
até mesmo a desistência. Muitos fal-

Motivação de professores 
ao alfabetizar adultos 
produz grandes frutos

tam por motivos de trabalho, outros 
acabam não comparecendo às aulas 
porque choveu ou coisa parecida. A 
professora Rute comenta que é difícil 
a sala estar cheia e que ela fi ca muito 
feliz em ver a sala com pelo menos a 
metade dos alunos.

A relação entre os alunos e a 
professora é algo muito importante. 
Para eles, a professora não é ape-
nas aquela que educa em sala mas 
também é uma amiga que sente fal-
ta quando um de seus alunos está 
ausente. O interesse dela  por todo 
aluno dá a eles uma confi ança es-
pecial para continuar nas aulas .Seu 
método de ensinar é o tradicional, 
começando pelo alfabeto, depois as 
sílabas, depois as palavras e por úl-
timo as frases. Uma das alunas da 
professora Rute comentou que con-
seguiu ler o letreiro do ônibus Jd. Ho-
landês e assim pegar o ônibus certo, 
ela disse que antes pegava o ônibus 
sem saber se era o certo pois não 
conseguia ler.

A professora disse que o município 
sede todo o material para os alunos, 
eles ganham um caderno, um lápis, 
uma caixa de lápis de cor, borracha 
e apontador. E que eles contam tam-
bém com aulas em laboratório de in-
formática onde são feitos exercícios 
no computador a partir de um cd do 
EJA (Educação de Jovens e Adultos). 
Mais um dos problemas enfrentados 
é o de que pela idade dos alunos mui-
tos sofrem com problemas de visão, 

por  isso Rute acha importan-
te que um oftalmologista re-
alizasse na escola consultas 
gratuitas e sedesse também 
óculos com custos mais bai-
xos para os alunos.

A alfabetização pode ser  
feita por qualquer pessoa que 
tenha idade entre 14 e 100 
anos e que tenha disponibili-
dade de comparecer às aulas 
no período noturno. As aulas 
acontecem de segunda a sex-
ta a partir das 18h30 até às 
21h30. Para fazer a matricu-
la é necessário ir até a direção 
da escola em horário comercial 
com os documentos e no mes-
mo dia começar a estudar. O 
aluno não tem necessidade de 
iniciar no começo do ano, em 
qualquer mês ele pode come-
çar a ser alfabetizado.

Aulas no período noturno trazem pessoas que 
querem aprender a ler e escrever a Escola 
Municipal Severino Massignam

Com seus 65 anos professora Rute ensina seus alunos com o método tradicional

O seu método de educar dando atenção a cada um de seus alunos individualmente traz 
grandes resultados no aprendizado dos alunos
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Festival de Teatro de Pinhais 
termina com grande festa

Muita euforia e nervosismo marcaram a grande noite 
de premiação do III Festival de Teatro de Pinhais. 
Coitada das unhas e dos cabelos

Muita euforia e nervosismo marcaram a grande noite 
de premiação do III Festival de Teatro de Pinhais. 
Coitada das unhas e dos cabelos

por Robson Custódio  

Uma noite longa, tenebrosa e entusiástica. Assim estava a atmosfe-
ra para os grupos reunidos no Centro Cultural Wanda dos Santos Mal-
mann, durante a cerimônia de premiação do III Festival de Teatro de 
Pinhais (Fetepi). Após uma bela semana de apresentações e grandes 
esforços, chegara o momento que muitos aguardavam. Ansiedade 
à tona, com certo nervosismo, a ponto de explodir, disfarçado com 
sorrisos e grandes gargalhadas. A diretora de Divisão Cultural, Kátia 
Regina Lainetti Boeng foi a responsável pela intermediação. 

Para começar a festa e também tranqüilizar o público, as meninas 
da Companhia de Dança Clássica de Pinhais se apresentaram com 
a dança “Tributo Shiva”. Em seguida, deu-se 
início às premiações da divisão estudan-
til e o primeiro prêmio entregue ao 
Grupo Faz de Conta de Teatro, 
na categoria melhor ceno-
grafi a, na peça “Maria 
+ João em João e 
Maria” . 

Este grupo, inclusive, foi 
o melhor desta divisão 
ao levar três das seis 
categorias: melhor ator, 
cenografi a e melhor es-
petáculo.

Antes da premiação da divisão amadora, novamente a 
Cia de Dança Clássica de Pinhais se apresentou, desta vez 
com o Tango. A dança, exótica e sensual, deixou a platéia 
eufórica. Na seqüência, todos se agitavam no ritmo de 
“Pa’bailar” do grupo Bajofondo, música de abertura da no-
vela “A Favorita”.

O primeiro grupo a receber um prêmio foi Os Bacan-
tes, na categoria iluminação, com a peça “O Repouso de 
Adônis”. O grupo recebeu mais três prêmios: cenografi a, 
sonoplastia e ator coadjuvante e foram os mais premia-
dos desta divisão. “É maravilhoso participar e ainda 
ser premiado, o grupo mereceu cada premiação”, fala 
o maquiador, fi gurinista e ator do grupo, Sérgio Prus-
sak. Além disso, a equipe se destacou também, nes-
te ano, no III Festival de Teatro de Colombo (Feteco). 
Com a peça ganharam nas categorias iluminação, 
melhor ator, melhor direção e melhor espetáculo.

Plena satisfação

Logo atrás de Os Bacantes foi a vez do Grupo Teatral de Pinhais com a peça “Sete 
por dois”, eles levaram três categorias, dentre elas, o de destaque e criatividade. 
“É uma honra receber estes prêmios”, afi rma o diretor do Grupo Teatral de Pinhais 
Edson Zapchau. “Todos receberam pelo menos uma indicação e para nós atores, 
quando somos indicados já é um premio básico, um reconhecimento”, disse.

Cia de Dança 
Clássica de 
Pinhais demonstra 
um pouco da 
sensualidade do 
Tango
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Já o ator Cleiton Amorin, da 
Companhia Teatral de Teatro, não 
só foi indicado, como ganhou na 
categoria de melhor 
ator, uma das mais 
relevantes do fes-
tival. “Eu já recebi 
alguns prêmios em 
outros municípios, 
mas aqui tem um 
valor muito especial, 
hoje estou em êxta-
se”, declara o ator, 
que também partici-
pou em 2007 do espetáculo ven-
cedor “O Grande Vampiro”. “Sinto-
me com o trabalho realizado, por 
receber o prêmio de melhor ator 

entregue foi de uma categoria 
criada especialmente para eles: a 
de Mega Espetáculo. Durante as 
apresentações eles tiveram tanto 
destaque que, segundo a diretora, 
eles ganhariam todas as catego-
rias. Então, a comissão do festival 
decidiu criar esta nova para não 
ser injusto com ninguém. “E muito 
bom saber deste reconhecimento, 
fazer parte desta festa”, declarou, 
emocionado, o diretor do grupo 
Paulo César Farias.

Fabiane Ferreira foi uma das 
juradas desta edição do Fetepi 
e assegura ser uma tarefa difícil 
a de julgar as equipes. Segundo 
ela, houve um “páreo duro” em 
algumas categorias. “Fomos bas-

no meu município, que é o lugar 
que eu mais dou valor e é onde eu 
quero fi car”, conclui Amorin.

Mas quem se 
destacou foi o Grupo 
Palavração da Uni-
versidade Federal do 
Paraná (UFPR) com a 
peca “Porque o ogro 
vermelho chorou”. 
Até a metade do ce-
rimonial eles não ha-
viam sido indicados 
nenhuma vez, o que 

os deixavam apreensivos e nervo-
sos. A diretora Kátia Boeng deci-
diu adiantar a última, a de melhor 
espetáculo. No entanto o troféu 

Na edição anterior (Ed. 06), na página 14 seção Pinhais, foi publicada na 
matéria “Festival de Teatro de Pinhais confi rma ascensão cultural do município”, 
que “A premiação compreendeu as categorias, com troféus, certifi cados e 
medalhas”, porém, não foram distribuídas medalhas. Nesta mesma matéria, no 
último parágrafo foi colocado erroneamente que o diretor do Grupo Palavração 
da UFPR, participou como ator na peça Variações sobre a morte Trotski com 
o Grupo Revelar da Prefeitura Municipal de Curitiba, só que o grupo não se 
apresentou no III Fetepi.

ERRATA

tante precisos, cuidadosos para 
não pecar em nenhuma parte. Já 
tínhamos esquematizado como 
seria o julgamento, pra nós te-
ria que chegar o mais próximo 
do perfeito”, alega Fabiane. “Até 
procuramos dar um destaque 
para a Federal, que mereceu ser 
o ”Mega” e demos assim oportu-
nidade para os outros, que é im-
portante também à participação 
deles”. A jurada ainda conta do 
quesito tempo que mais pesou 
para eles. “Teve grupos que per-
deram a oportunidade de levar 
o prêmio por terem excedido no 
tempo”, conclui.

“Sempre tem que ter um ganha-
dor e perdedor, os que não ganha-

ram fi cam um pouco 
chateados, mas a gente 
espera que no próximo 
ano eles venham me-
lhores”, comenta Kátia 
Boeng. “Para aqueles 
que começam agora, 
trabalhem muito, não 
pensem somente em 
competir, mas pensem 
no trabalho do teatro 
antes de qualquer coi-
sa você tem que gostar 
daquilo que você faz e 
fazê-lo bem feito”, fi na-
liza a diretora. 

O ator Cleiton Amorin da Cia Teatral de Teatro ganhou o prêmio de melhor ator do III Fetepi

Grupo Palavração da UFPR se destaca e conquista prêmio especial: o de Mega Espetáculo

Os Bacantes foi o grupo mais premiado do Festival: levaram quatro prêmios com a peça O 
Repouso de Adônis

QUADRO DE PREMIAÇÕES

CATEGORIA ESTUDANTIL   
Melhor ator Teodoro - Grupo Faz de Conta de Teatro 
Melhor atriz Jaqueline Barra - Grupo Destaque 
Melhor cenografi a Grupo Faz de Conta de Teatro  
Melhor fi gurino Grupo Parangolé  
Melhor espetáculo Maria + João em João e Maria - Grupo Faz
 de Conta de Teatro 
Destaque/Criatividade Companhia Teatral Mocelin - Quem Casa Quer Casa 

CATEGORIA AMADORA   
Melhor iluminação Grupo Os Bacantes 
Melhor cenografi a Grupo Os Bacantes 
Melhor texto Grupo Teatral de Pinhais - Sete por Dois 
Melhor maquiagem Companhia Entre Atos 
Melhor sonoplastia Grupo Os Bacantes 
Melhor fi gurino Grupo de Teatro de Pinhais 
Melhor diretor Grupo Colombinas 
Atriz coadjuvante Fernanda Perretto - Cia Entre Atos 
Melhor atriz Iolanda Cordeiro - Grupo Colombinas 
Ator coadjuvante Julio Ribas - Grupo Os Bacantes 
Melhor ator Cleiton Amorin - Companhia Teatral de Teatro 
Melhor espet. Infantil O Circo dos Clowns - Trupe D’Lala 
Destaque/Criatividade Grupo Teatral de Pinhais - Sete por Dois 
Melhor espetáculo Porque o Ogro Vermelho Chorou - 
 Cia de Teatro Palavração - UFPR
Mega espetáculo* Porque o Ogro Vermelho Chorou - 
 Cia de Teatro Palavração - UFPR  
*Categoria criada especialmente para o grupo da UFPR
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por Pâmella Stadler
e Poliana Dal Bosco

A professora de confecção de ta-
petes, Rosa Pereira Rodrigues, 60, 
acorda às seis horas da manhã, ves-
te os netos e os leva para a escola, 
faz o almoço, limpa a casa e depois 
vai a pé até a Associação de Mora-
dores Mulheres em Ação (AMMA). A 
aluna de Rosa, Sueli Maria Vedor, 
passa as madrugadas costurando 
bolsas, bonecas e tapetes.  Já a ex-
aluna de Rosa, Juraci Soares, traba-
lha como voluntária na entidade e 
ministra aulas de pintura de pano-
de-prato e biscuit.

Rosa, Juraci e Sueli se encon-
tram quase todos os dias em um 
galpão abandonado da prefeitura 
de Pinhais. O barracão era desti-
nado ao Projeto Meninos do Vime, 
mas a iniciativa deixou de existir em 
2001 por falta de investimentos da 
Prefeitura. Em 2002, a AMMA pas-
sou a oferecer cursos gratuitos no 
local, tais como confecção de tape-
tes, crochê, catequese, artesanato, 
tricô. Hoje, são mais de cem alunos 
e 22 voluntários.

Fios que bordam a vida

por Cristiane Dias e Luana Honorato

O Instituto AMA (Associação Man-
tenedora de Apoio à Criança de Ris-
co e Com Câncer) tem uma maneira 
diferente de conseguir doações para 
crianças que dependem disso para 
sobreviver. Eles telefonam para os 
possíveis colaboradores e caso a 
pessoa possa ajudar, um motoboy vai 
até o local e arrecada as doações. 

A tesoureira do AMA, Ezicléia 
Poss Seratto conta que a entidade 
busca os números de telefones na 
lista telefônica. Ela relata que os 
gastos chegam a dois mil reais por 
mês e por isso a abordagem é essen-
cial para conseguir mais voluntários. 
“Além do dinheiro as crianças tam-
bém precisam de alimentos, roupas 
e principalmente carinho, toda visita 
é muito bem vinda aqui”, lembra.

O técnico em informática Willian 
Douglas Machado, 25, nunca visitou 
o AMA, mas começou a contribuir no 
mês passado. “Já tinha ouvido falar 
do lugar, eu gosto de ajudar e a ma-
neira como somos tratados pelo Ins-
tituto incentiva a doação” explica. O 
doador é “livre”, doa quando e quan-
to puder.

O AMA presta assistência emo-
cional e social a crianças carentes 
e também especiais de zero a nove 
anos com hidrocefalia, paralisia ce-
rebral, leucemia, crianças de risco 
e portadoras de câncer. Hoje são 
atendidos 73 pequenos, dos quais 
42 fi cam o dia todo no Instituto e 31 
recebem apoio especial como leite e 
fralda geriátrica em casa. São 13 fun-
cionários, seis deles fazem o contato 
telefônico para angariar voluntários 
e outros sete são responsáveis pela 
limpeza, cozinha e atendimento.

 “As crianças chegam às 7h30 e 
fi cam, geralmente, até às 18h, nós 
damos as refeições do dia. A maio-
ria são fi lhos de catadores de papel 
de Curitiba e região metropolitana”, 
conta a vice-presidente do AMA Nen-
ci Siqueira. 

Para se inscrever no AMA deve-se 
confi rmar que a criança é carente e 
necessita realmente de ajuda. Para 
participar como voluntário ou como 
usuário, o contato com o AMA acon-
tece através do telefone (41) 3267-
4819 ou pelo e-mail contato@institu-
toama.com.br. O prédio está na Rua 
Emma Elvira Biancolini Bini, 302 no 
bairro Capão da Imbuia.

De acordo com a presidente da 
Associação, Vaneli de Fátima Saco-
viski, no mínimo cinco ofícios que 
pedem o alvará de funcionamento 
no barracão já foram encaminhados 
à prefeitura de Pinhais. “A regula-
rização está em andamento. Mas 
recebemos várias visitas de funcio-
nários da secretaria do Estado, se 
quisessem nos tirar daqui, já tinham 
tirado,” declara.

O curso de tapetes conta com 
dez alunas. Para a maioria delas, a 
venda das peças é a única fonte de 
renda.  Sueli Maria comenta que já 
pagou muitas contas com a produ-
ção das peças. “O curso me ajuda 
muito. Teve uma época que passei 
por uma crise fi nanceira e quem 
me salvou foi 
a venda dos ta-
petes”. O fi lho 
dela, Alexan-
dre Vedor, já 
fez os cursos 
de panifi cação 
e catequese.  
Sueli garante 
que sua vida 
melhorou de-
pois que conheceu a associação. 
“Não fi co mais parada, sempre te-
nho algo a fazer. E os tapetes fi cam 
lindos, fi co orgulhosa de mim mes-
ma,” conclui.

São apenas três máquinas de 
costura para os cursos de confecção 
de tapetes e bonecas. Uma delas foi 
doada por Vaneli. Ela conta que ga-
nhou a máquina da mãe, de presen-

Associação de 
moradores mantêm 
cursos e sobrevive 
de doações da 
comunidade

Diferença é a 
diferença da AMA 
para conseguir 
voluntários
No Capão da Imbuia, 
Instituto sem fi ns lucrativos 
de assistências à crianças, 
tem um “jeitinho especial” 
para conseguir mais 
colaboradores

te de casamento. A outra foi doada 
pela professora Rosa e garante que 
“ela tem mais de trinta anos, mas 
ainda está boazinha”. A última má-
quina, que de tanto usar estragou, é 
de uma ex-aluna que deixou de fre-
qüentar as aulas. 

Segundo Vaneli, é a prefeitura de 
Pinhais quem paga as contas de luz, 
água e segurança. “Eles gastam no 
mínimo uns R$ 800,00 por mês”. 
A professora Rosa garante que se 
não fossem os voluntários, os cur-
sos deixariam de existir. “A gente 
tira dinheiro do bolso para comprar 
o material”. No site da prefeitura há 
notícias sobre o projeto meninos do 
vime. A assessoria de imprensa es-
creve que o projeto ainda existe no 

galpão.

Bazares regulares

A Associação 
também promove 
bazares de 15 em 
15 dias com roupas 
doadas pela comuni-
dade, vendidas a 50 
centavos a peça.  O 

dinheiro arrecadado é destinado à 
compra de alimentos e vale-gás às 
pessoas que passam por difi culda-
des fi nanceiras. 

Qualquer pessoa pode participar 
dos cursos. As inscrições são feitas 
diretamente no local, à rua Tanagra, 
no Jardim Cláudia. Lá você encon-
trará a professora Rosa, de óculos 
de grau e brincos indígenas. 

A aluna Sueli Maria Vedor (ao fundo) e a professora Rosa. São apenas três máquinas de costura para as aulas de confecção de tapetes e bonecas

Fo
to

: P
âm

el
a 

St
ad

le
r



Curitiba, novembro-dezembro de 2008      11| CAPÃO DA IMBUIA

por Daiane Rosa

Há 10 anos, o técnico em 
eletrônica, Luciano Freire, 
28, freqüenta quase todos os 
sábados a Praça Mansueden 
dos Santos Prudente. Pouco 
conhecida com este nome 
esta é a praça localizada ao 
lado do bosque do Capão da 
Imbuia. É nela que morado-
res da região aproveitam as 
horas de folga para jogar 
bola, andar de bicicleta, ca-
minhar, soltar pipa, namorar, 
brincar no parquinho e fazer 
outras atividades.

Luciano costuma passar 
cerca de cinco horas, duran-
te os sábados, nos jogos de 
futebol que acontecem na 
cancha de areia. “Os times 
são formados na hora mes-
mo, com quem veio até a 
praça para jogar bola”, conta. 
Quando o número de jogado-
res é muito grande eles se 

Praça é o ponto de encontro 
nos fi nais de semana
No Capão da Imbuia o espaço 
proporciona lazer para toda a família

dividem em várias equipes e 
revezam o tempo de jogo. 

Mas não é só para o fute-
bol que a praça é utilizada. 
A dona de casa Marilda Mi-
randa, 63, algumas vezes na 
semana faz caminhada. Mo-
radora do bairro Tarumã Ma-
rilda confessa que só anda 
na praça em companhia do 
marido. Isso porque nos dias 
de semana o lugar não pos-
sui muito movimento o que, 
segundo ela, prejudica a se-
gurança do local.

Apesar da pichação nos 
muros ao redor da praça, ela 
é bem conservada e possui 
pista de bocha, parquinho 
com gangorra, escorregador, 
barras de exercícios, bancos, 
iluminação e canchas de 
areia para voleibol e futebol. 

O gerente de posto de ga-
solina, Alexandre Oliveira, 37, 
aprova o local e costuma tra-
zer o fi lho junto com ele para 

Ao contrário do que acontece em outros espaços públicos, no Capão da Imbuia a praça ainda reúne a comunidade

jogar bola. Para utilizar este 
espaço eles não precisam pa-
gar nada e têm momentos de 
lazer e diversão garantida. 

A professora de educação 
física Gislaine Skraba, 29, 
mora em Pinhais e passeou 

pela segunda vez na praça. 
Ela considera o local muito 
bacana e lamenta não ter 
algo parecido perto da casa 
dela. Durante a conversa so-
mos interrompidas pela sobri-
nha dela que pede para fazer 

xixi. Neste momento Gislaine 
se dá conta que na pracinha 
não há banheiro público e 
aproveita nossa presença 
para fazer a reivindicação. “A 
praça precisa de banheiro e 
água para as crianças”.

Fo
to

: D
ai

an
e 

Ro
sa

por Luana Honorato

Supermercados e restau-
rantes não doam alimentos 
que não foram vendidos no 
tempo determinado pela em-
presa. Isto é para evitar fu-
turos “problemas”, pois falta 
uma lei que os defenda de um 
processo, caso haja exemplos 
de intoxicação.

De acordo com o site www.

bancodealimentos.org.br, o 
desperdício de alimentos no 
Brasil é grande. De cada 100 
caixas produzidas no campo, 
apenas 39 chegam à mesa 
do consumidor. Os supermer-
cados desperdiçam 2,52% 
do seu faturamento, o que 
equivale a mais ou menos 2 
bilhões de reais por ano. Se-
gundo o site da Ceasa, em 
Curitiba, as campanhas edu-

cativas já conseguem evitar 
o desperdício de 350 tone-
ladas de produtos hortigran-
jeiros por mês. “Mas ainda 
são jogados cerca de sete mil 
quilos de produtos no lixo por 
dia, comida sufi ciente para 
complementar as refeições 
de mais ou menos 66 mil pes-
soas”, ressalta a coordena-
dora do Banco de Alimentos, 
Edite Rocha.

Em restaurantes da Zona 
Leste de Curitiba como a Pi-
zzaria Dom Rasta no Caju-
ru, a Cantina e Restaurante 
ASKM no Colégio Madalena 
Sophia (Bairro Alto), a Chur-
rascaria Recanto Gaúcho no 
Tarumã e Churrascão Gaú-
cho no município de Pinhais, 
a opinião dos proprietários 
dos estabelecimentos sobre 
doação é a mesma. Dizem 
que é complicado doar, pois 
não têm proteção alguma, e 
caso o benefi ciado não ar-
mazene a comida de manei-
ra adequada, podem ocorrer 
problemas graves. “Tenho 
muita vontade de doar, aju-
daria com o maior prazer, 
mas não posso me respon-
sabilizar pela maneira como 
vão transportar e guardar 
esta comida”, conta Roberto 
Fernandes, proprietário do 
Restaurante e Pizzaria Fer-
nandes no Bairro Capão da 
Imbuia.

A Ceasa no Paraná tenta 
colaborar com o Programa 
“Banco de Alimentos”. Dia-
riamente, frutas e verduras 
excedentes do mercado pas-
sam por uma seleção e em 
seguida, as 183 entidades 

sociais cadastradas podem 
recolher o alimento, sendo 
sete na zona leste e três no 
município de Pinhais. Cada 
entidade pode retirar os ali-
mentos uma vez por semana.

Segundo a Agência Na-
cional de Vigilância Sanitário 
(ANVISA) todo alimento que 
for doado deve estar em bom 
estado. Existe um tempo e 
uma temperatura certa para 
armazenagem, e isso deve 
ser levado em conta tanto nos 
restaurantes, quanto para 
quem receber a doação.

Serviço: para doar ou re-
ceber alimentos entre em 
contato com o CEASA através 
do telefone (41) 3253-3232 
ou vá à Avenida João Gualber-
to, 1740, Curitiba - Paraná e 
cadastre-se.Nos restaurantes o desperdício também é grande, mas não é por falta de vontade de doar

Por dia são desperdiçados 7,5 
mil quilos de alimentos
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Foto: Luana Honorato

Falta doação, mas não é por falta de comida
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Konrad Adenauer, o alemão que não é 
simplesmente o nome de uma rua

por Osvaldo Pires

O bairro do Tarumã tem como uma 
de suas ruas mais co-
nhecidas e movimenta-
das a Konrad Adenauer. 
Nela fi cam a faculdade 
UniBrasil, o lar de ido-
sos Recanto do Tarumã, 
o cemitério vertical, en-
tre outros conhecidos 
pontos de referência. 
Mesmo passando por 
ali quase que diaria-
mente, a estudante 
Cláudia Fraga não tem 
idéia de quem é a cele-
bridade por trás do nome desta rua. 
“Sempre passo aqui pela Konrad, mas 
para mim é só uma rua, nunca parei 
para pensar ou pesquisar quem foi 
ele,” comenta. Cláudia não é a única, 
certamente a grande maioria dos que 
passam por lá também não sabem.

Pois bem, Konrad Adenauer era 
alemão, nascido na cidade de Colônia 
em cinco de janeiro de 1876. Foi um 
político democrata cristão, advoga-
do, prefeito de sua cidade de origem, 

além de um dos “arquitetos” da eco-
nomia social de mercado. Foi ainda 
Chanceler da República Federal da 

Alemanha (1949-1963) 
e Presidente da União 
Democrata-Cristã (CDU).

No cargo de primeiro 
chanceler da Alemanha 
Ocidental, ao fi nal da Se-
gunda Guerra Mundial, 
o simpático Adenauer 
(foto), como todo bom 
católico da época, fez 
oposição ao nazismo e, 
com a ascenção de Adolf 
Hitler ao poder, ele foi 
exonerado de seu cargo 

político e obrigado a se aposentar.
Adenauer tinha como grande obje-

tivo estabelecer na Alemanha Ociden-
tal uma proteção para conter o avan-
ço dos soviéticos na Europa. Dessa 
forma, promoveu um estreitamento 
de relações políticas com os Estados 
Unidos e se reconciliou com a França. 
Foi durante seu mandato que a Ale-
manha Ocidental passou a integrar 
a Organização do Tratado do Atlânti-
co Norte e passou a ser reconhecida 

como uma nação independente.
Sua morte foi no dia 19 de abril de 

1967, aos 91 anos. Seu túmulo está 
em Rhöndorf, cidade próxima a Bonn, 
e sua casa foi transformada em mu-
seu. Uma curiosidade a respeito de 
Adenauer é que além de um grande 
político criava excelentes frases, duas 
das mais conhecidas são: “A amiza-
de multiplica as alegrias e divide os 

Por um ângulo parece uma rua calma e bem cuidada, por outro buracos, má conservação dos 
pontos de ônibus e muito mato na calçada
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por Robson Custódio

De chinelo e meias brancas, o 
cantor de música popular brasileira 
Arnaldo Antunes,  apresentou-se no 
projeto Unibrasil Futuro da Faculda-
des Integradas do Brasil (UniBrasil) 
no último dia 21 (sexta-feira). Mesmo 
com um atraso de aproximadamente 
duas horas (por causa do avião), ele 
ainda conseguiu explanar sua vida e 
suas obras, para um público de qua-
se mil pessoas. 

Durante todo o momento que per-
maneceu no auditório do bloco seis 
da faculdade, o artista conseguiu ca-
tivar e emocionar todo o público com 
as explicações e demonstrações das 
letras do repertório.

”A minha poesia é contaminada 
com a coloquialidade. Os erros gra-
maticais fazem parte das minhas 
obras”, comenta Arnaldo para o pú-
blico. “Está cada vez mais difi cil se 
encaixar em um gênero musical, há 
uma grande mistura nas músicas. E 
fazer MPB envolve, por natureza, vá-
rias linguagens”, conta.

O compositor ainda fala que a 
área musical está muito competitiva 
e sugere que as pessoas tentem ino-
var. “O que é original aparece, mas 

Durante a palestra o cantor deu algumas 
palhinhas de novos e antigos trabalhos, entre 
eles a música O pulso

Arnaldo Antunes fala sobre poesia, 
literatura e música na UniBrasi

a grande saída é tocar ao vivo que 
você mostre a cara diretamente para 
o público, as pessoas estão muito 
mais abertas à novidade”, fi naliza 
Arnaldo. 

Segundo a estudante de publicida-
de e propaganda, Luciane Alves Lopes, 
o UniBrasil Futuro ajuda a desenvolver 
a intelectualidade e traz personalida-
des, como o Arnaldo Antunes, para 
acrescentar muito mais. “Adorei a pa-
lestra dele, porque ele é uma pessoa 
fora do mundo da comunicação, mas 
trata de vários pontos que soma na 
nossa experiência acadêmica”.

aborrecimentos” e “Todos vivemos 
sob o mesmo céu, mas nenhum tem 
o mesmo horizonte”.

Agora resta saber, caso estives-
se vivo, o que Konrad Adenauer 
acharia desta rua que leva seu 
nome,cheia de buracos, hoje, reple-
ta de poças d’água e com péssima 
iluminação? Bom, esta questão é 
uma outra história!

Cantor revela intimidade 
com mundo acadêmico

por Douglas Santucci

O poeta, cantor e compositor Arnaldo Antunes veio a Curitiba, para bater 
um papo sobre a carreira, música e poesia. Estudantes e convidados pude-
ram conhecer a trajetória de Antunes. “Me sinto um fazedor de coisas, tra-
balho com inúmeras linguagens. O que move as coisas é a palavra. Palavra, 
para mim, é um porto seguro”, relatou.

A intimidade com o mundo acadêmico fi cou evidenciada logo de início. O 
cantor contou que iniciou o curso de Letras, mas como participava do grupo 
Titãs teve de escolher entre carreira e estudos. “Eu até queria terminar a 
faculdade, mas, quando a música Sonífera Ilha estourou, não teve como”. 
Antunes contou que preza por coisas novas. Trabalhar com vários meios é 
o ideal para ele, porque promove um curto-circuito nos sentidos. Além da 
poesia e da música, o vídeo incorpora seu trabalho.

O artista citou alguns trabalhos paranaenses na palestra, inclusive en-
tre suas infl uências. Paulo Leminski e Alice Ruiz, além de Décio Pignatari, 
que atualmente vive 
em Curitiba, com os 
quais realizou algu-
mas parcerias. “São 
poetas que trabalham 
com várias áreas, que 
fazem o trânsito entre 
os códigos”, destaca. 
Para encerrar, Antu-
nes declamou algu-
mas de suas poesias 
e à capela, cantou tre-
chos de O pulso.O compositor conseguiu cativar o público 

com as explicações de letras do repertório
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Cigarro vendido solto dá 50% 
de lucro para o comerciante

por Rosilene Pollis

Os fumantes pagam 
mais caro na compra de ci-
garro por unidade. Comum 
em bancas de jornal, boteco 
e mini-mercado de bairro, a 
venda fracionada, como é 
chamada a venda de cigarro 
por unidade, dá lucro de até 
50% para o comerciante. As 
campanhas contra a pirata-
ria reprovam o costume de 
vender cigarro solto. Ven-
dido avulso, não há como 
saber se o cigarro vem do 
contrabando.

O preço do maço de ci-
garros é tabelado na fábrica 
com o selo da Receita Fede-
ral. O cigarro mais barato é 

O consumo de cigarro no comércio 
de bairro é vitrine da pirataria, mas 
o impacto do tabagismo na saúde 
dos fumantes também é sério.

da classe I na tabela. O valor 
fi xado depende de marca e 
qualidade na escala da clas-
se do cigarro. O dono do mi-
ni-mercado Peninha, no Taru-
mâ, Vilson Cardoso, comenta 
que a margem de lucro não 
compensa a venda do produ-
to. “Só vale a pena vender ci-

garro se o cliente leva outras 
coisas. Fumante vem pelo 
cigarro, mas lembra do pão e 
do leite”, conclui.

A professora de inglês, 
Jonice Mahana Dher, 52, diz 
não se apurar na hora de fu-
mar. “Em casa escondo uma 
reserva de cigarro e, no bair-
ro, tenho crédito e compro 
fi ado em três lugares”, brinca 
Jonice. Ela vê com freqüên-

cia, nos comércios que ven-
dem cigarro, gente pedindo 
se ele é vendido por unida-
de. Na opinião da professo-
ra, a pressão do consumidor 
fala mais alto que a pirataria 
quando o assunto é a venda 
de cigarro avulso. 

 Segundo a Associação 
Comercial do Paraná (ACP), 
a venda do cigarro no co-
mércio varejista é sempre a 

vista. Não há prazo para o 
comerciante e o percentual 
médio de lucro com a venda 
de cigarro em pacote não 
passa de 5%. O baixo lucro 
pela venda tabelada anima 
assim ao contrabando. No 
Brasil, o cigarro paga 75% 
de imposto. Mas, o pacto 
mundial entre países com 
aumento nas mortes por 
tabagismo, segundo a Or-
ganização Mundial de Saú-
de (OMS) em 2003, defi ne 
o combate ao cigarro com 
aumento de taxa.

A OMS afi rma que o taba-
gismo no país é responsável 
por 200 mil mortes anuais. 
Preocupado com os males 
do cigarro, o superintenden-
te do Hospital Erasto Gaer-
ther, doutor Flávio Tomasi-
ch, alerta sobre a facilidade 
do acesso. “A dependência 
precisa de tratamento. Fu-
mante troca vale-transpor-
te, refeição, tudo por uma 
tragada”, fala o médico. 

Se combatido por um 
lado, de outro o tabaco apa-
rece no Ministério da Agri-
cultura como produto de ex-
portação. São 2,4 milhões 
de pessoas empregadas no 
setor do fumo.

Um sonho quase realizado 
após 20 anos

por Douglas Santucci e Juliano Pedrozo

Róque Mendes de Miranda mora 
há 20 anos no bairro Cajuru. Tem 
orgulho do bairro, da comunidade 
e da sua vida. Mora num terreno de 
200 metros quadrados, onde mora 
e mantém seu comércio, o Bar do 
Róque. Diz gostar da vizinhança, e 
está sempre disposto a ajudar. O 
morador e mais 68 pessoas chega-
ram juntas a região, em 1988. 

Os lotes em que moram não são 
legalizados, pois se trata de uma 
invasão que conta hoje com 590 
casas, e, aproximadamente 1000 
moradores. “Ontem teve reunião 
com a Cohab. Estamos esperando 
a legalização, espero que venha 
logo. Hoje minha rua não é asfalta-
da e tem um esgoto passando em 
frente ao bar. Mas daqui uns dias o 
asfalto chega e muita coisa vai me-
lhorar”, conta ele.

Segundo Willian Bescrovaine, 
articulador responsável da Com-
panhia de Habitação Popular de 
Curitiba (Cohab), a regularização 
dos terrenos começa já. “Todas as 
terças fazemos reuniões com os 
moradores da invasão. O primeiro 
passo é a relocação das famílias 
em áreas legais, pois muitos mo-
ram na beira do rio. É uma área 
de preservação. À medida que as 
casas fi cam prontas, os morado-

res mudam”, diz.
O último passo da regulariza-

ção de moradias é a entrega da 
documentação e dos títulos de 
posse aos antigos invasores. Bes-
crovaine relata que a comunidade 
não deve se preocupar com o va-
lor do terreno. “O pagamento será 
feito de acordo com a condição fi -
nanceira de cada família, os valo-
res serão muito bem analisados”, 
afi rma. 

Foto: Douglas SantucciFoto: Juliano Pedrozo
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Quase mil moradores esperam legalização de seus lotes Recolocação das famílias em áreas legais será o primeiro passo para a regularização
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Chuva ou sol forte difi cultam 
a vida de quem usa ônibus
Paradas sem cobertura são realidade em 58% das linhas de ônibus do Bairro Alto

por Fábio Mandryk e Ana Paula Carula 

Moradores do Bairro Alto que uti-
lizam a linha de ônibus Sacre Coeur 
têm bons motivos para não gostar de 
chuva. A reportagem do Capital da 
Notícia constatou, no mês de outu-
bro, que além da demora, com inter-
valos médios de 35 minutos, 11 das 
25 paradas do ônibus dentro dos 
limites do bairro não têm cobertura. 
Essa é a linha com maior número de 
pontos sem cobertura do Bairro Alto.
Desde 2003 a prefeitura de Curitiba 
remodela as paradas de ônibus para 

modernizar o design e melhorar a 
funcionalidade. Uma empresa ameri-
cana foi contratada e iniciou a subs-
tituição dos pontos, que passaram 
a ter iluminação noturna e indicar o 
endereço da estação. Manoel Coe-
lho foi o arquiteto escolhido para de-
senhar o modelo utilizado, segundo 
informações da Prefeitura. Contudo, 
um grande número de paradas de 
coletivos ainda sequer tem cobertu-
ra simples. A falta de “casinhas” nos 
pontos fi ca evidente à medida que se 
segue em direção ao bairro.

Uma cena comum de observar nas 
linhas que servem o Bairro Alto são pa-
radas cobertas somente de um lado 
da rua. A moradora Eliane Aparecida 
da Costa utiliza a linha Bairro Alto/
Santa Cândida diariamente. No ponto 
onde ela espera o ônibus, acompa-
nhada do fi lho de oito meses que leva 
no colo, há cobertura somente na 
parada do sentido contrário da linha. 
“Quando está chovendo forte eu fi co 
no ponto do outro lado da rua. Daí eu 
atravesso correndo quando o Bairro 
Alto (Santa Cândida) vem. Nessa hora 
torço pra não vir carros, senão arrisco 
perder o ônibus”, reclama.

Um funcionário da URBS, que pre-
feriu não se identifi car afi rma que a 
prioridade de colocação das cober-

turas nas paradas realmente é dada 
aos pontos sentido bairro-centro. “A 
explicação dada pela URBS quando 
fi z o treinamento, além da economia, 
é que o usuário precisa mesmo de 
proteção para ir trabalhar. Quando 
ele volta para casa pode se molhar, 
afi nal chegando em casa logo tomará 
um banho quente”.

Das linhas que atendem o termi-
nal do Bairro Alto, apenas cinco (in-
cluindo a linha direta Bairro Alto/Sta 

Felicidade) têm 100% das paradas 
cobertas nos dois sentidos. As linhas 
e quantidades de pontos “desabriga-
dos” dentro dos limites do bairro são 
respectivamente as seguintes: Sacre 
Couer (11), Alto Tarumã (6), B. Alto/
Sta Cândida e B. Alto/Maracanã (5), 
Higienópolis (4) e B. Alto/Boa Vista 
(2). As vias “campeãs” em paradas 
sem abrigo são a Rua Coronel Domin-
gos Soares e a BR 476, com 3 para-
das descobertas cada uma.  

 

por Dayana Cristina e Grazieli Teixeira

Os chamados Centros Municipais de Urgên-
cias Médicas são instalados em regiões com 
pelo menos 50 mil habitantes. Hospital particu-
lar aumenta o número de vagas no bairro, com 
99% de atendimentos pelo SUS

Embora os moradores consigam marcar con-
sultas por telefone, e não precisem mais ir ao 
posto de saúde logo nas primeiras horas da 
manhã, eles só obtêm consultas com o clínico 
geral e ginecologistas, nada mais. Os postos 
com atendimento 24 horas, por sua vez, servem 
inclusive em pequenas internações. Eles agora 
passaram a se chamar Centro Municipal de Ur-
gências Médicas – CMUM, mas o Bairro Alto ain-
da não permite a construção de um posto desse 
porte. Matheos Chomatas, diretor do Sistema de 
Urgências da Secretaria de Saúde de Curitiba, 
diz que são necessários ao menos 50 mil mora-
dores no bairro para a construção de um CMUM. 
“No caso do Bairro Alto o número é menor, são 
só 42 mil habitantes, por isso não comporta 
uma unidade 24 horas”. 

No Bairro Alto existem quatro unidades de 

Demanda do Bairro Alto aponta a 
necessidade de um posto 24 horas

saúde, servindo para acompanhamento diário 
e mensal de pacientes que residam na região. 
No caso de uma consulta, o morador deve levar 
comprovante do endereço e documento de iden-
tidade. É um cadastro provisório, pois, enquanto 
isso, o morador aguarda a visita em sua casa dos 
agentes comunitários para confi rmar os dados e 
efetivar o cadastro. Dentro de cada unidade de 
saúde há uma pequena farmácia, onde os pacien-
tes, logo após se consultarem pegam os remédios 
receitados pelo médico. Segundo Chomatas é um 
planejamento feito para que o estoque não se es-
vazie com rapidez, pois quem pode usufruir dos 
remédios são somente os moradores cadastra-
dos. 

O hospital particular Santa Madalena Sofi a é 
um refúgio da prefeitura para atender casos mais 
graves, consultas mais complexas com oftalmo-
logistas, pediatras e outros especialistas e para 
fazer exames de todos os tipos no Bairro Alto. 
Nele 99% dos atendimentos são feitos pelo Sis-
tema Único de Saúde – SUS, além de receber pa-
cientes de toda Curitiba. Sandra Balmberg, chefe 
de recepção do hospital diz que muitas pessoas 
o confundem com uma instituição pública. “No 

No Bairro Alto, 11 das 25 paradas do ônibus não têm cobertura

URBS afi rma que a prioridade é dada aos 
pontos sentido bairro-centro

Santa Madalena Sofi a faltam funcionários e mé-
dicos, por isso acho que o bairro precisa de mais 
um hospital 24 horas para atender a população”. 
São feitos 600 atendimentos de cirurgias e am-
bulatório por mês, e 5.000 mil pacientes são con-
sultados. Na maternidade do hospital, os atendi-
mentos são exclusivamente particulares. 

Maria Fernanda Telles estava no Santa Mada-
lena Sofi a para marcar uma cirurgia de amídalas 
para sua fi lha de dois anos. Fernanda, que mora 
na CIC, disse que foi encaminhada pela unidade 
de saúde de seu bairro e se diz satisfeita com o 
serviço público. Antonio Cardoso da Silva, 54, que 
mora há seis no Bairro Alto, fi cou durante um ano 
na fi la de espera para se consultar com um urolo-
gista e 30 dias esperando médico especialista de 
pulmão. “No posto sempre sou muito bem trata-
do, mas ultimamente as consultas têm demorado 
muito”, disse Silva. Após falar com a gerência do 
hospital e dizer que se não fosse atendido iria fa-
zer uma denúncia aos jornais, o morador revela 
que seu caso foi resolvido e sua consulta marca-
da para o mesmo dia. “Se não procurarmos os 
nossos direitos nada funciona nesse país”, disse 
Antonio revoltado.
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32 anos da Escola Araucária
1. Os repórteres do Capital da Notícia Zona Leste participaram 
da comemoração de 32 anos da Escola Municipal Araucária, no 
Bairro Alto. O evento, no dia 29 de 
novembro, marcou a inauguração 
da quadra coberta e do projeto Co-
munidade Escola. Confi ra a cober-
tura completa em nosso site.

Capão na Web
2. Inovação: Bairro Capão da Imbuia ganha um site totalmente 
voltado para a comunidade. A iniciativa surgiu da necessidade 
de comunicação entre os moradores, quem fez com que isso 
acontecesse foi a  programadora de sites Graziele Alves Mo-
reira (23).

Flagrantes do transporte coletivo
3. O transporte coletivo também depende de seus usuários. 
A vídeo-reportagem captura imagem de passageiros que não 
respeitam lugares preferenciais. Na hora do desembarque, o 
repórter é ‘carregado’ pela multidão para dentro do ônibus.

Reggae no Cajuru
4. Moradores do bairro Cajuru curtiram o som do reggae da Tri-
bo de Abrãao, da Bahia e Nengo Vieira. Foram de 3 mil pessoas 
presentes no local. Ação voltada para a comemoração dos dez 
anos do evento Gospel, Operação Jamaica.

Vereadora mais votada
5. Mara Lima, vereadora do PSBD eleita com 12.627 votos, é 
moradora do bairro Cajuru.Ela afi rma que o bairro tem um gran-
de potencial e os moradores são trabalhadores e têm muita 
fé,o que falta agora é unir as forças para melhorar as condi-
ções do bairro. Para saber mais acesse:

Correspondente de rua
6. Mauri König, jornalista da Gazeta do Povo, participou de um 

fórum realizado no dia 25 de outubro dis-
correu sobre a interferência que os meios 
de comunicação exercem sobre ouvintes e 
telespectadores além de debater o fato de 
que um jornalista dele escrever para a so-
ciedade e não para outros jornalistas.

Curso profi ssionalizante no Cajuru
7. Projeto que oferece curso profi ssionalizante de Informática 
no bairro Cajuru, atende em menos de um mês mais de 200 
crianças carentes. O curso não possui custo mensal e todos os 
moradores podem ter acesso. 

Superlotação no transporte
8. A linha de ônibus Bairro Alto/Santa Felicidade, tem algo em 
comum com todas as linhas em horário de pico: a super lotação. 
A URBS justifi ca-se jogando a responsabilidade nos fi scais.

por Juliano Pedrozo

Obras com vistas para 
o trânsito de Curitiba
A zona leste de Curitiba pas-
sa por duas obras voltadas 
para o trânsito. No Bairro 
Alto, a Rua Joaquim da Cos-
ta Ribeiro, recebe o acesso 
ao viaduto na região que faz 
ligação com a Rua Alberico 
Flores Bueno. As obras são 
no trecho da BR-116, e tem 
262 metros de comprimento. 
No Cajuru, a Rua Eroni Honó-
rio Fernandes, recebe uma 
nova pavimentação asfáltica, 
a obra tem extensão de 250 
metros.

Detran toma medida 
para evitar problemas 
com novas normas 
relativas à CNH

O Detran-PR fez um muti-
rão de atendimento para pri-
meira habilitação, na sede do 
Tarumã. O movimento na en-
tidade tem crescido devido à 
resolução que vai aumentar a 
quantidade de aulas práticas 
e teóricas para tirar carteira 
de motorista (CNH). A norma 
começa a valer no dia 1º de 
janeiro de 2009.

Ação municipal 
recupera vias das 
Regionais
A Prefeitura realizará obras 
de engenharia civil e colo-
cação de pavimentação as-
fáltica para tráfego local. As 
obras fazem parte de uma 
ação feita pela prefeitura nas 
proximidades das regionais 
da cidade, durante o mês de 
novembro. No Cajuru mais de 
16 ruas serão benefi ciadas. 

Espécies são 
remanejadas no 
Capão da Imbuia
Um mutirão é realizado para 
retirar espécies fl orestais 
invasoras que prejudicam o 
desenvolvimento do Bosque 
Capão da Imbuia. Plantas 
nativas, pitangas, araçás e 
araucárias vão ser colocadas 
em um dos mais antigos fl o-
restais da cidade.

Notícias do 
www.unibrasil.com.br/
capitalzonaleste

Vacinação e outras 
ações terão lugar 
próprio no Cajuru
A prefeitura anuncia a constru-
ção de um “Espaço Saúde” no 
bairro Cajuru. Nestes espaços 
serão desenvolvidas ativida-
des educativas, vacinação, 
entre outras ações. As obras 
iniciam no primeiro semestre 
de 2009 e tem duração de 
seis meses.

por Suellen Franco 
e Amanda Gonçalves

Cajuru e Capão da 
Imbuia tem policiamento 
comunitário com cavalaria
No último mês a população dos 
dois bairros ganharam o refor-
ço do policiamento comunitário 
com cavalaria. O uso dos cava-
los é um diferencial no Brasil. 
O secretário de Segurança Pú-
blica, Luiz Fernando Delazari, 
afi rma que este modelo ajuda-
rá na redução dos índices de 
criminalidade. No inicio, o poli-
ciamento montado teve aplica-
ção em conjunto com o projeto 
Povo. Os policiais que já atuam 
no patrulhamento comprovam 
que o uso do animal proporcio-
na uma interação maior entre a 
população e o policial. 

Centro Cultural Wanda 
dos Santos Mallmann 
resgata a história de 
Pinhais
O “Espaço Memória” inaugu-
rado em setembro, tem como 
objetivo principal resgatar e 
preservar a origem e história 
do município de Pinhais.  Nesse 
mês, uma campanha junto à co-
munidade, escolas e moradores 
antigos da cidade, vai buscar 
objetos, como peças, utensílios 
domésticos, acessórios, vesti-
mentas, fotografi as, documen-
tos, quadros, livros, móveis e 
outros, para enriquecer o acer-
vo do “Espaço Memória”.
Serviço: O “Espaço Memó-
ria” está localizado no Centro 
Cultural Wanda dos Santos 
Mallmann. Rua 22 de abril, 
205 – Pinhais/PR. Horário de 
funcionamento: de segunda a 
sexta-feira, das 08h às 17h.

por Rosilene Pollis

Seminário discute 
Prostituição e Direitos 
Humanos, no Bairro Alto 
De 27 a 29 de novembro, 
Curitiba recebe organizações 
representando profi ssionais 
do sexo da Região Sul. O de-
bate dos mais de 60 partici-
pantes é sobre os direitos na 
prostituição. A legalização da 
atividade de prostitutas, tra-
vestis e demais trabalhadores 
do ramo, reúne o movimen-
to nacional de prostitutas. O 
projeto de lei que tramita na 
Câmara Federal, é de autoria 
do deputado Fernando Gabei-
ra (PV). Se aprovado, de autô-
nomos a atores ou produtores 
de fi lmes pornográfi cos, todos 
os trabalhadores do sexo pas-
sam a ter direitos pela Conso-
lidação das Leis do Trabalho 
(CLT), como a aposentadoria, 
por exemplo.

A luta pela liberdade no 
Brasil fez aniversário
A população negra que é mais 
da metade dos brasileiros co-
memorou no dia 20 de novem-
bro o aniversário da morte de 
Zumbi dos Palmares. O líder 
negro foi delatado e entregue 
à morte em 1695. Apunhalado 
por 20 homens, teve a cabeça 
cortada, salgada e levada ao 
governador Melo e Castro. No 
3º centenário de sua morte, o 
herói é lembrado como o pai 
da consciência negra.

Repúdio à violência
Ato público repudia a violência 
em Curitiba. No dia 25 de no-
vembro mulheres do mundo 
inteiro realizam manifestações 
contra a violência doméstica, 
familiar e sexual. Estudos do 
Movimento Feminista, apon-
tam que uma mulher é es-
pancada a cada 15 segundos 
no Brasil e que 33% das mu-
lheres já sofreram algum tipo 
de violência física. Em média, 
quatro mulheres são assassi-
nadas em Curitiba, por mês. 
No Paraná, mentalmente 16 
mulheres morrem, vítimas de 
agressão. 

Ilustração Wyllian Soppa

Serviço Unidades de Saúde

U.S. ENDEREÇO BAIRRO

BAIRRO ALTO R. Jorn. Alceu Chichorro, 314 Bairro Alto

HIGIENOPÓLIS R. Santa Madalena Sofi a Barat, 725 Bairro Alto

TARUMÃ R. José Veríssimo, 1352 Bairro Alto

CAJURU R. Eng. Benedito Mário da Silva, 
 esq. c/ Rua Ceilão Cajuru

CAMARGO R. Pedro Violani, 364 Cajuru

IRACEMA R. Nivaldo Braga, s/nº Capão da Imbuia

U.S. EDUARDO 
ZIELONKA (POSTO  Rua Antonio Andrade nº 153 -  Pinhais
MARIA ANTONIETA) Vila Maria Antonieta 

U.S. ESPLANADA Rua Gana nº 126 - Vila Esplanada
 Fone: 669-8001 Pinhais

*Enquanto isso, no 
Terminal do Bairro Alto...

*matéria da edição 06, página 06, referente ao terminal do Bairro Alto servir de abrigo para cachorros.
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TARUMÃ |

por Lucas Marins

Ao lado do estádio Pi-
nheirão, o parque de diver-
sões Tupã é levantando. 
São 60 empregados que 
trabalham na montagem 
dos equipamentos:  monta-
nha- russa, roda-gigante e 
outros 18 brinquedos fazem 
parte da estrutura do Tupã, 
O espaço, locado por R$ 12 
mil permanece no local até 
dia 15 de dezembro e, se-
gundo o proprietário Hugo 
Mayer, o parque já começa 
a funcionar.

Durante 30 dias, de se-
gunda a domingo, das 14 
às 22 horas, o Tupã recebe 
o público. O ingresso custa 
R$2 e são vendido somen-
te na bilheteria. Para não 
extrapolar o prazo e insta-
lar todos os brinquedos a 
tempo, os empregados tra-
balham de oito a nove horas 
por dia. Nem as “gotas de 

Parque de diversões Tupã 
chega ao Tarumã
Brinquedos são 
opção de diversão 
no bairro

São Pedro”, segundo o en-
carregado Amauri Machado 
Zdroyeski, afetam a produ-
ção. “Trabalhamos em baixo 
de chuva ou sol. A água não 
atrapalha, complementa.

Amauri tem 59 anos e 
desde que se “apresentou 
ao mundo em 1949”, traba-
lha em parques de diversão. 
Quando questionado sobre 
família e laços afetivos, o 
senhor barrigudo, com um 
cigarro no canto da boca, 
é sucinto: “Minha família 
é o circo”. Filhos ele tem, 
mas não mantém contato 
e ainda por cima não sabe 
quem são as mães. “Tenho 

vários, mas não tenho mais 
informações sobre isso”, diz 
com um sorriso enorme no 
rosto.

Ele mora no parque, den-
tro de um ônibus pequeno 
da marca volvo , lançado 
em 1955. No interior do 
veículo, o volante divide es-
paço com a televisão, uma 
panela e um varal cheio de 
roupas. Na cozinha, onde 
deveriam fi car os bancos, 
há uma pia com muita louça 
suja. No fundo do veículo a 
mobília do quarto é simplis-
ta. Há uma cama cheia de 
cobertores e travesseiros 
velhos e uma penteadeira 

lotada de bugigangas an-
tigas. Quando viu a nossa 
câmera, com sua voz rouca, 
Amauri fez um questiona-
mento: “Você não vai publi-
car isso né?”

Do lado de fora do ôni-
bus Amauri prepara o almo-
ço. Com madeiras pregadas 
no chão e um protetor cani-
no, um “viralata” com olhos 
vermelhos, ele prepara sua 
comida. Não disse o que ti-
nha na panela, mas o cheiro 
deu água na boca. 

Segundo o proprietário, 
o faturamento do parque é 
razoável. “Apesar da chuva, 
como na Oktoberfest, a ex-

pectativa é boa,” diz Mayer. 
Para quem quiser montar 
barraca no local as negocia-
ções podem ser feitas com 
ele, a partir do dia 8. “Co-
bramos 30% em cima dos 
ganhos,” explica.

Parques de diversão são 
antigos, desenvolvidos no 
século XIX com a intenção 
de divertir a população. 
Hoje, graças a internet e 
outros meios, os comporta-
mentos mudaram e os risos 
fi caram por conta da mídia. 
Quem quiser voltar ao pas-
sado e aumentar o contato 
com outras pessoas, já sabe 
onde encontrar alegria.

 

Desde 1949 Amauri Machado Zdroyeski trabalha em parques de diversão

Funcionários trabalham de 8 a 9 horas por dia para não extrapolar o prazo
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por Douglas Santucci

A 66a edição do Grande Prêmio 
Paraná (G1) de Turfe será realizado 
no dia 7 de dezembro, a partir das 
13 horas no Jockey Club do Paraná 
(JCP). O dia marca a maior festa do 
turfe paranaense. 

Os planos podem ser considera-
dos ousados, pois a intenção é fazer 
com que o GP 2008 seja o melhor 
da história. Ricardo Cwikla, diretor 
fi nanceiro do JCP diz que o restauro 
da arquitetura é mais difícil do que 
uma reforma. “Não podemos mudar 
nada, o original sempre é mantido”, 
diz Cwikla. O diretor ainda relata que 
a situação fi nanceira do JCP estava 
difícil e a revitalização deve ajudar. 
“Esperamos que as mudanças re-

Grande Prêmio Paraná de Turfe 
está chegando

fl itam na festa do Grande Prêmio. O 
resultado tem que ser adequado aos 
investimentos, e já estamos sentindo 
bons resultados” ressalta.

Uma das principais melhorias rea-
lizadas para o GP foi a reestruturação 
histórica, que valorizou os traços da 
arquitetura. Outra melhoria é o novo 
sistema de som, que traz mais clare-
za na narração dos comentários da 
corrida. A segurança será realizada 
pela Polícia Militar (PM) e pelo Cen-
tro de Operações Policiais Especiais 
(Cope) da Polícia Civil. A organização 
do trânsito será feita pelo Batalhão 
de Polícia de Trânsito da Polícia Mili-
tar do Paraná (BPTran).

O evento conta com uma área VIP 
e cinco lounges. Os ingressos já co-
meçaram a ser vendidos e são limita-

dos. A área VIP custa R$ 70,00 para 
sócios e R$ 100,00 para não-sócios. 
O lounge, que comporta 30 pessoas, 
custa R$ 3.500,00 para sócios e R$ 
4.500,00 para não-sócios. As demais 
áreas terão entrada livre. O estacio-
namento é gratuito. A distração das 

crianças fi ca por conta do parque 
de diversões e do passeio de pônei 
oferecido pelo JCP.

Serviço: Jockey Club do Paraná 
/ Avenida Victor Ferreira do Amaral, 
2291 – Tarumã / Informações: (41) 
3075-2121/3075-2102. 

A reestruturação histórica realizada para o GP Paraná valorizou traços da arquitetura
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