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ABASTECIMENTO
Cajuru sem água é o Nordeste Curitibano

Foto: Dennis Julian Chyla

Cajuru

Capão da Imbuia

A falta de calçadas gera recla-
mação por parte dos moradores. 
Alguns atribuem a situação ao in-
teresse “eleitoreiro” por parte dos 
vereadores. Na Rua Humberto da 
Costa, pedestres dividem as ruas 
com os carros. A má conservação 
das calçadas dificulta o acesso de 
deficientes físicos no local e em 
outros pontos do bairro.
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Bairro Alto

Os bairros são formados pelas 
histórias de seus moradores. 
Nesta edição, o leitor poderá 
lembrar de um casal que durante 
30 anos morou na Rua Mercedes 
Seiler Rocha, nos limites do Bair-
ro Alto com o Bacacheri, em uma 
casa agora vazia. Neusa Marafon 
morreu no dia 12/02. O marido 
Flavio faleceu 22 dias depois.
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ASSAlTO A BANCO 
vIrA rOTINA EM pINhAIS
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Especial

Nossos repórteres 
invadem o Autódromo 
Internacional de Curitiba, 
superam barreiras como 
os seguranças, o sol e o 
cansaço, para mostrar como 
um evento de grande porte, 
como o WTCC (Campeo-
nato Mundial de Carros de 
Turismo), mexe com a zona 
leste da capital e o muni-
cípio de Pinhais e promove 
um fim de semana atípico 
na região.
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O terceiro bairro mais populoso de 
Curitiba fica sem abastecimento de 

água pelo menos duas vezes por mês. 
Em alguns casos, moradores chegam 

a ficar até cinco dias consecutivos 
sem abastecimento. “A falta de 

água só perde para a violência nas 
reclamações pelo Cajuru”, afirma 

o comerciante Fábio Jacktew 
dos Santos. Há quem dê uma de 

“xerife” e fiscalize voluntariamente 
desperdícios na vizinhança.
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O Capita l da Notícia Zona L este é, a ntes de ma is nada, um ex-
per imento jor na lístico. Funciona como produto laborator ia l de 
um curso de Jor na lismo e por isso ca r rega peculia r idades. O que 
de for ma a lguma significa dota r o mater ia l de um ca ráter menos 
útil e ‘ca fé com leite’, como se diz em br incadeiras. A ma rca que os 
envolv idos na produção do Zona L este querem impr imir é justa-
mente a da ousadia! Os estuda ntes enca ra m o desa fio sema na l de 
fa la r, com responsabilidade, da v ida cotidia na de quatro ba ir ros 
e de um município. O que, va le lembra r, não é exata mente prática 
estabelecida em muitos per iódicos da ilustre capita l, que substi-
tuem interesse público por a lguma outra fór mula mágica de en-
treter um público nem sempre satisfeito com a fa lta de in for mação 
sobre o própr io ba ir ro...

A lém de pauta r um diálogo específico, por ta nto, com os leito-
res, o jor na l laboratór io tem fina lidades de for mação de jor na lis-
tas – cada vez ma is preocupados, espera-se, com dema ndas so-
cia is releva ntes de in for mação, ou, se prefer ir mos, com os temas 
que dizem respeito ao interesse coletivo. Os estuda ntes do qua r to 
per íodo vão aqui toma r contato com rea lidades até ent ão inédi-
tas; devem sonda r estratégias de entrev ista, apuração, redação e 
apresentação gráfica; no ‘ca lor’ de um r itmo sema na l ao qua l pre-
cisa m se a mbienta r (um aprendizado ímpa r, diga-se), os jovens 
cer ta mente são estimulados a repensa r possibilidades cr íticas 
de atuação frente às comunidades en focadas. Cur iosa a época em 
que é ousado conversa r sobre o própr io entor no, não é mesmo? A 
prox imidade (geográfica mas ta mbém cultura l) é desde já a preo-
cupação centra l dos jovens jor na listas.

Neste espaço, o leitor pode acompa nha r sema na lmente a crí-
tica de um professor da UniBrasil sobre a edição imediatamente 
a nter ior, com eventua is comentár ios de a nálise sobre o cenár io 
jor na lístico na capita l ou mesmo no estado. O espaço ser ve, assim, 
de retor no aos estuda ntes e de estímulo pa ra que a comunidade ‘não 
leia jor na l da mesma ma neira’, pa ra pega r o sloga n de consagrado 
programa de crítica de mídia. Convém apresenta r e discutir cr ité-
r ios do discurso jor na lístico, um modo singula r de atuação sim-
bólica no mundo. E é cla ro que não ex iste uma única v isão sobre o 
modo de se fa zer, propor e a na lisa r notícias (assim fosse, rea lmente 
se dispensa r ia o ensino super ior pa ra o exercício profissiona l, como 
a r r isca ram a lgumas limina res desesperadas por pa r te do febr il 
impulso empresa r ia l).

A ntes da presente edição, os estuda ntes elabora ram um pro-
jeto piloto, pa ra treina r as práticas e rotinas produtivas – o que já 
per mite ajustes de ordem operaciona l pa ra as próx imas edições. 
A ma ior pa r te das páginas, na ‘edição teste’, ficou incompleta, por 
motivos dos ma is va r iados. O que leva, de sa ída, a uma opor tuna 
ref lexão da redação sobre ‘em que medida estamos de fato prepa ra-
dos ou habilitados pa ra fa la r (com ma is autor idade que qua isquer 
outros profissiona is) dos acontecimentos ir refreáveis de cada dia’. 
E no exercício de reinventa r saberes, táticas e reper tór ios que a in-
da não dominamos é que se fa z a for mação profissiona l. Isso prova 
que o saber técnico do jor na lismo (como leva nta r pautas or ientadas 
pelo interesse público, fa zer contatos com agilidade, redigir com 
precisão) não é apenas um deta lhe da fabr icação, mas está per me-
ado por outras disciplinas, conhecimentos e preocupações socia is, 
que provavelmente não dizem respeito somente a ma nua is e receitas 
prontas de como fa zer jor na l. Ta l técnica é con for mada também por 
for mações e saberes outros que devem se cr uza r pr incipa lmente na 
v ida universitár ia. Da í a aposta de que o estuda nte de Jor na lismo da 
UniBrasil pensa e fa z o jor na lismo (mesmo em seus aspectos ma is 
operaciona is) sustentado em uma for mação huma na ma is ampla.

Ra fael Schoenher r

O mergulho no bairro é uma 
ousadia (cara e necessária) 
ao jornalismo

Editor ia l
O Capital da Notícia - Zona Leste tem como objetivo veicular informa-

ções de interesse coletivo dos bairros Capão da Imbuia, Tarumã, Bairro 
Alto, Cajuru e o município de Pinhais. Os assuntos serão trabalhados com a 
perspectiva de um jornal independente, um veículo comprometido com a 
verdade, recheado de matérias aprofundadas, atualizadas e precisas. 

É de suma importância que o leitor, o verdadeiro motivo da existência 
de qualquer jornal, compreenda o conteúdo jornalístico e esteja atento às 
artimanhas dos meios de comunicação. Esta premissa é válida tanto para o 
exemplar que tem em mãos, quanto para os demais jornais, sejam eles de 
âmbito regional, nacional ou internacional.

É fácil constatar que a maioria das pessoas vê no jornal impresso o 
reflexo da realidade do dia-a-dia. Essa inocente afirmação poderia até ser 
inofensiva se não fossem levados em consideração os interesses políticos 
nos quais a mídia se embasa. Se o olhar crítico em relação a qualquer tipo 
de enunciação é de grande importância, ao se tratar da leitura de um jornal 
então, a importância desse olhar deve ser redobrada. Averiguar, compa-
rar e questionar as informações em qualquer uma das páginas seguintes, 
deste ou de outro jornal qualquer, é tarefa de todos.

A observação crítica é que guia leitores e meios de comunicação para 
o caminho correto. O jornalismo sério, comprometido com a verdade, so-
mente será visto como forte instrumento de luta e reivindicação se leitores 
e jornalistas fizerem uso adequado da mais poderosa ferramenta deste 
material, a Comunicação. 

O Instituto de Pesquisa e Planejamento Urbano de Curitiba (Ippuc) 
apresentou em sua última pesquisa sobre os bairros, números sobre o cres-
cimento demográfico das regiões. O Cajuru ocupa a 3ª posição no ranking 
dos 10 bairros mais populosos da cidade. É o comprometimento com este 
grande número de pessoas, não somente do Cajuru, mas sim com todo 
nosso universo de leitores, que orienta o Capital da Notícia - agora disponí-
vel semanalmente a quem mais interessa: você morador, trabalhador, parte 
integrante da vida da Zona Leste curitibana.
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previsão do tempo para a semana
Seg 10/03 Ter 11/03 Quar 12/03 Quin 14/03 Sex 15/03 Sab 16/030 Dom 17/03

17/24º
Pancadas

17/23º
Pancadas

17/22º
Pancadas

14/23º
Pancadas

16/23º
Parcialmente 

nublado

14/25º
Parcialmente 

nublado

14/26º
Parcialmente 

nublado

Fonte: •	 canaldotempo.com

Artigo 

“Doze horas de v iolência”, “Quatro assassinatos desde o enta rdecer de sábado pa ra 
a madr ugada de domingo”, “Muita br uta lidade” e “Sem economia de ba las”. Estas são as 
ma nchetes do dia 25 de fevereiro de 2008. Tudo isso em apenas um ba ir ro da nossa quer ida 
“cidade ecológica”: o Sítio Cercado. 

Oh! Sítio Cercado, o que fizeram com você? Era pa ra você ser um oásis de tra nqüilidade, 
como um sítio qua lquer onde poderíamos leva r a família pa ra passea r em um dia ma rav i-
lhoso e repleto de esplendor. Um sítio cercado de segura nça, de a legr ia, de pa z e de muito 
amor. Mas não! Você é o Sítio Cercado! O ba ir ro da v iolência, do sa ngue, das noites a ngus-
tiadas e das fotos de ba ngue-ba ngue: Sítio Cercado de Sa ngue. 

E o pior é que o ba ir ro Sítio Cercado é apenas pa r te dessa a rena. Cur itiba, em sua to-
ta lidade, é uma gra nde e assustadora ter ra de gladiadores. Segundo relatór io div ulgado 
no início de fevereiro, com base em dados do Ministér io da Saúde, a ta xa de assassinatos 
é de 49,3 por 100 mil habita ntes na capita l do Pa ra ná, muito ma ior do que a média nacio-
na l. Ma ior até do que a média do R io de Ja neiro (44,5 homicídios por 100 mil habita ntes). O 
Gover no contesta esses dados (obv iamente, pa ra se isenta r da culpa dos a ltos índices de 
cr imina lidade). Mas isso é a lgo que está dia nte de nossos olhos. Não precisamos de esta-
tísticas pa ra saber que Cur itiba é uma cidade onde reina a v iolência. 

Mas o que ma is me cha ma atenção não é a v iolência em si, e sim a v iolência com a 
qua l é tratado o tema da v iolência. É impressiona nte como um tema t ão sér io como este 
seja tratado de uma for ma t ão ba na l, quase irônica. As ma nchetes são cha mativas, gla-
mourosas. Pa recem até propaga ndas! Abr imos o jor na l e até pa rece uma obra de ficção. 
É que a v iolência se tor nou um tema lucrativo. É cer to que devemos nos in for ma r qua nto 
a isso, porém, muitas pessoas só compra m jor na l pa ra verem uma cabeça degolada ou 
um cor po decepado. 

É ma is do que necessár io que passemos a trata r do problema da v iolência de modo ma is 
responsável. Podemos começa r nos nega ndo a pa r ticipa r de todo e qua lquer tipo de v iolên-
cia e a cultuá-la. É tão difícil, v isto que somos a nima is, temos instintos v iolentos. Mas, 
somente elimina ndo o que há de v iolento em nós, diminuiremos o que há de v iolento no 
mundo. É o único jeito pa ra que nossa v ida não continue sendo um sítio cercado de sa ngue. 

Igor Iva n
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Um Sítio Cercado de Sangue
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Separados... e unidos pela morte
Marido morre 22 dias após a esposa. O casal que morava há mais de 30 anos na região sofria de sérios problemas de saúde

A fachada do número 56 da Rua 
Mercedes Seiler Rocha nunca este-
ve t ão sombr ia. A casa bra nca, de 
beira is e por tas cin za, que até pou-
co tempo fora cenár io de felicidade, 
agora est á fechada e va zia. A li, na 
div isa entre Ba ir ro A lto e Bacache-
r i, ficava o la r oficia l da fa mília Ma-
ra fon, onde o casa l Flav io e Neusa 
morava há ma is de 30 a nos.

Flav io R iel Ma ra fon, 55 a nos, 
era velho con hecido de toda v izi-
n ha nça. Não apenas pela cordia-
lidade e gentileza, mas ta mbém 
pelos capr ichosos ser v iços gera is 
de pedreiro que prestava. Naque-
la r ua, vár ias fora m as refor mas 
feitas por Flav io que, não ra ro, 
ta mbém atuava como enca nador e 
eletr icista. 

Neusa Ma ra fon, 56 a nos, era, 
assim como o ma r ido, uma pessoa 
muito bem quista pelos v izin hos. 
A prendada dona de casa, a lém de 
cuida r das ta refas domésticas, 
ta mbém se prestava a ajuda r a As-
sociação Beneficente São Roque, 
onde traba lhava nos ba za res, pro-
mov idos pela Escola de Educação 
Especia l Menino Jesus. 

Os dois, depois de cr ia rem suas 
duas filhas, Da niele e Tatia na, v i-
v ia m, agora, pa ra cuida rem um 
do outro. E, rea lmente precisava m 
de cuidados. Neusa lutava contra a 
diabetes. O ma l, a liado à obesida-
de, lhe rendeu, a lém de problemas 
circulatór ios (como va r izes – a lgu-
mas já trombosadas), sér ias com-

plicações rena is. Ela era submetida 
a sessões de hemodiálise sema na is 
e sua saúde era deveras frágil.

Flav io, um homem apa rente-
mente for te e saudável, não apenas 
preocupava-se com a sua esposa, 
mas, ultima mente, ta mbém consi-
go mesmo. As dores de cabeça – que 
os médicos sempre diagnostica-
ra m como um sintoma de sinusite 
- fora m identificadas, há um a no e 
meio, como um a la r me muito ma is 
preocupa nte: ele possuía dois tu-
mores cerebra is.

Na bata lha pela v ida, diversas 
fora m as inter nações de a mbos. Há 
dois meses, o casa l Ma ra fon se mu-
da ra pa ra a casa dos pa is de Flav io, 
dev ido à instabilidade provocada 
por suas respectivas doenças. A 
filha ma is nova, Tatia na - que a in-
da morava com Flav io e Neusa -, foi 
passa r uma temporada na casa do 
na morado, enqua nto Da niele, a 
filha ma is velha, acompa n hava a 
a ngústia dos pa is à dist â ncia – ela 
v ive em Ponta Grossa desde que se 
casou.

No início de fevereiro, no en-
ta nto, apesa r de todos os cuidados 
dispensados, o quadro clínico de 
Neusa se agravou. Depois de ter 
sido inter nada às pressas, ela aca-
bou não resistindo e, no dia 12/02, 
fa leceu por fa lência múltipla dos 
órgãos.

A tristeza se abateu sobre a fa-
mília e sobre todos os conhecidos 
do casal. Mas, sobretudo, em Flavio 

que, agora, estava sozinho. Apenas 
22 dias após a morte de sua esposa, 
os tumores foram implacáveis. E 
depois de uma intervenção clínica 
também às pressas, Flavio não re-
sistiu e morreu no último dia 06, 

devido ao câncer cerebral.
As mor tes de Neusa e Flav io não 

conseguira m a fasta r o casa l por 
muito tempo. Depois de uma v ida 
inteira de cumplicidade e de três 
sema nas de sepa ração, hoje os dois 

desca nsa m em pa z juntos, no Ce-
mitér io Pa roquia l do Abra nches, 
onde fora m sepultados. O sempre 
unido casa l dei xou filhas, fa mi-
lia res e a migos.

A nna Ca rolina A zevedo

O Hospita l Vita Cur itiba é o pr i-
meiro do pa ís a conquista r a Acredi-
tação Inter naciona l Ca nadense. O 
cer tificado foi atr ibuído pelo CCHSA 
(Ca nadia n Council on Hea lth Ser v i-
ces Accreditation) após oito meses de 
pesquisa. Foi ava liada a excelência 
em gestão e pr incipa lmente, a assis-
tência segura ao paciente. “A nossa 
equipe passou por uma ava liação 
inicia l em novembro do a no passa-
do e depois tivemos um treinamento 
com profissiona is ca nadenses que 
v ieram ao Brasil, até fevereiro deste 
a no”, conta o gerente médico do hos-
pita l, Dr. Celso Siszbey n. O instituto 
CCHSA indicou 18 hospita is, dos 
qua is apenas quatro foram classifi-
cados: o hospita l pa ra naense, dois 
do R io de Ja neiro e um de São Paulo. 
O pr imeiro a ser escolhido foi o hos-
pita l Vita Cur itiba por indicação dos 
própr ios ca nadenses. De acordo com 
Dr. Siszbey n, “é uma gra nde v itór ia 
e todos os pacientes ga nham com 
isso”, comemora. 

Em 2006 o hospita l recebeu ou-
tra cer tificação: a Acreditação em 

nível de excelência - grau máx imo de 
cer tificação da ONA (Orga nização 
Naciona l de Acreditação). A unidade 
do Batel não pa r ticipa, mas deve fa-
zer pa r te desse processo até o fina l 
do a no. Cada paciente possui um 
protocolo e de acordo com o médico, 
se houver a lguma situação de emer-
gência, todos os funcionár ios sabem 
como proceder no atendimento. A 
técnica em en fer magem, Sola nge 
de Freitas está muito contente com 
o método utilizado pelo hospita l. 
“Agora com esse f lu xo de in for mação 
todos os funcionár ios são av isados 
das condições do paciente que está 
chega ndo com a ntecedência”.

O modelo ca nadense começa no 
atendimento, passa pelo indicador  
e va i até ao resultado. A aposentada 
Magda lena Kael Maschio, 67 a nos, 
é paciente do hospita l. Ela sofre de 
problemas ca rdiovascula res e in-
testina is, a  passagem pelo hospita l 
é rotineira, por causa dos exames 
per iódicos. “A qua lquer hora sou 
muito bem atendida. Todos os médi-
cos sabem qua l é o meu problema, e 

também como proceder no meu 
atendimento”, conta a aposentada. 
Por possuírem esse protocolo do pa-
ciente há um f lu xo de in for mações, 
porém, a inda há vár ios processos a 
serem insta lados. Segundo o médi-
co é uma questão de cultura. Ele diz 

a inda que é preciso muda r os costu-
mes e a cultura dos própr ios funcio-
nár ios pa ra poder impla nta r esse 
processo nos pacientes. A prev isão é 
que em quatro meses todo o sistema 
entre em v igor.

Da ia ne Strapasson

Há dois meses o casal Marafon abandonou a casa número 56 da rua Mercedes Seiler Rocha, devido ao agravamento das doenças.
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hospital conquista Certificado Internacional

Instituto canadense certifica excelência em gestão e assistência segura ao paciente.
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O prefeito Beto Richa 
assinou um decreto no dia 
12/02 que possibilita a 
veiculação de publicidade nas 
bancas de jornal. A liberação 
da publicidade é vinculada à 
troca das atuais bancas por 
novo modelo. Com isso, a 
paisagem acaba ficando mais 
bonita e também criando uma 
nova alternativa de renda 
para os proprietários. 

O comerciante não é obri-
gado a substituir a sua banca 
pelo modelo novo. Porém, a 
única condição para instalar os 
painéis  publicitários é que a 
banca seja adequada ao novo 
padrão de mobiliário projetado  
pelo IPPUC (Instituto de Pes-
quisa e Planejamento Urbano 
de Curitiba). 

A medida atende a rei-
vindicação de comerciantes. 
A idéia é que com isso eles 
possam agregar mais valor ao 
próprio negócio e, com o novo 
modelo de bancas terem  uma 
condição melhor de trabalho, 
conforto e segurança.

PADRONIZAÇÃO



Cajuru sofre com falta de água

Morte de ciclista provoca discussão

O terceiro bairro mais populoso de Curitiba fica sem abastecimento de água pelo menos duas vezes ao mês e o fato é ignorado pela Sanepar

Um dos ma iores ba ir ros de 
Cur itiba fica sem abastecimento de 
água pelo menos duas vezes ao mês. 
“Isso qua ndo não é pior, pois às ve-
zes ocor re com ma is freqüência. Já 
fiquei até cinco dias consecutivos 
sem água”, disse a dona de casa 
Dagma r de Oliveira, 54 a nos, mo-
radora do Cajur u há 35 a nos e que 
conv ive com o problema, segundo 
ela, há pelo menos 15 a nos.

 Esse é um dos pontos ma is cr i-
ticados na região, “você pode con-
versa r com quem quiser, a fa lta de 
água só perde pa ra a v iolência nas 
recla mações pelo Cajur u”, a fir ma 
o comercia nte Fábio Jacktew dos 
Sa ntos, 41 a nos. E segundo ele o 
tr imestre de 
dezembro a 
fevereiro cos-
tuma ser o pior 
per íodo, pois as 
cr ia nças fica m 
o dia todo em 
casa. “Mês que 
vem (ma rço) 
tende a melho-
ra r um pouco , 
espero”.

A fa lta de água per turba ta m-
bém o conv ív io socia l. “Acontecem 
até br igas, se for lava r a ca lçada, o 
ca r ro ou o cachor ro e a lguém vê esse 
desperdício”, conta Dagma r, que já 
não fa la com suas duas v izin has 
da frente por causa disso - ela in for-
ma que são as xer ifes, por esta rem 
sempre fisca liza ndo e cha ma ndo a 
atenção daqueles que desperdiça m 
água. “Não fa lta muito pa ra a água 
ser ma is va lor izada que o petró-

leo”, comenta o ma r ido de Dagma r, 
Isidoro, 68 a nos, aposentado. 

E tem gente que já tem uma es-
pécie de “pla no B” pa ra contor na r a 
situação. Sirlei da Costa, 37 a nos, 
v iúva, costureira e mãe de cinco fi-
lhos costuma ir à casa de seu ir mão 
que mora no Campo Cumpr ido. “Só 
assim mesmo pa ra todos toma rem 
ba nho nesses dias”. Ma is estra nha 
a inda é a situação da família de Te-
nór io Assunção, 52 a nos, caminho-
neiro, recém-chegado do Cea rá. “Vie-
mos por causa da seca do Nordeste e 
qua ndo chega aqui não sa i água da 
tor neira, é como se não tivesse sa-
ído da ter r inha e olhe que Cur itiba 
é famosa por ser cidade de pr imeiro 

mundo e capi-
ta l ecológica”, 
disse Tenór io. 
Sua esposa Fa-
biola, a r tesã, 
45 a nos, desa-
fia: “Quero ver 
uma família 
com seis pes-
soas toma ndo 
ba nho todos 

os dias, no Cajur u, dura nte uma 
sema na das 18 às 20 horas e não fa l-
ta r  água”. Qua ndo procurada pa ra 
explica r por que um ba ir ro como 
o Cajur u, que tem 1.155,20 m²  de 
extensão e população de aprox ima-
damente 98 mil pessoas, é obr igado 
conv iver com a rotina de fa lta de 
água e por Tenór io ser chamado de 
Nordeste de Cur itiba, a Sa nepa r não 
se pronunciou, ignora ndo ta l fato.

Fabiola conta que pa r te da cul-
pa é o modo de v ida da população da 

cidade, “o cur itiba no desperdiça 
muita água e se fossem mora r no 
Nordeste com os 
mesmo hábitos 
ter ia m sér ios 
problemas com 
os v izin hos, 
lá dá até mor te 
por fa lta e ma l 
uso de água”, 
desaba fa. Po-
rém, o policia l 
Renato Pedroso 
da Silva, 27 a nos, considera o des-
caso do gover no como o pr incipa l 
responsável pela situação. E ele já 

prevê, “esse, como é um a no eleito-
ra l, va i encher de político prome-

tendo resolver 
esses e outros 
problemas, só 
que eles sofrem 
de a m nésia de-
pois de eleitos”. 
Renato tem 
uma sugest ão 
pa ra força r a 
Sa nepa r a tra-
ba lha r melhor, 

“os dias que não tiver água deve-
r ia m ser descontados na conta”. Ele 
compa rou como um dia fa ltado por 

um traba lhador. “Qua ndo se fa lta 
um dia de traba lho é descontado, 
se fizerem assim quero ver se a Sa-
nepa r não cor r ige o problema ime-
diata mente”, comenta o policia l. 

Enqua nto espera m a solução, 
os moradores do Cajur u vão tendo 
que se acostuma r com a situação e 
tenta ndo a cada dia cha ma r a aten-
ção dos meios de comunicação pa ra 
serem ouv idos. Pois até agora só ou-
v ira m promessas de regula r ização 
no abastecimento, mas água mes-
mo, por enqua nto, somente, aquela 
v inda do céu! 

Sérgio Gabr iel

Na última quint a-feira, 06, o 
ciclist a Paulo Cesa r Ma rchior i, 
mor reu após ser atropelado por 
um veículo Passat, enqua nto guia-
va pela Aven ida Maur ício Fr uet, no 
ba ir ro Cajur u. Segundo o frentis-
t a Niva ldo Rodr igues dos Sa ntos, 
que traba lha em um posto situado 
na aven ida, os ciclist as não res-
peit a m nen huma lei. “Ex iste uma 
ciclov ia em ótimo est ado aqui, 
mas eles insistem em a nda r entre 
os ca r ros. Eu já v i ma is de uma vez 
motor ist as descerem de seus ca r-
ros ag redirem t a nto f ísica qua nto 
verba lmente os ciclist as cha ma n-
do-os de folgados”. O ciclist a Eros 
de A ndrade, que peda lava pela ave-
n ida, concorda que onde ex istem 
ciclov ias é muito seguro a nda r de 
biciclet a, “Mas naquelas r uas que 
você tem que div idir espaço com 
os automóveis e as motociclet as é 
bem per igoso, sem dúv idas”, a fir-
ma ele.

Já o ciclist a Josias Rodr i-

gues, que inclusive traba lha em 
uma biciclet a r ia, o assunto de-
pende dos olhos de quem vê. “De 
fato os motor ist as não nos respei-
t a m, porém a lguns ciclist as que 
cha ma mos de vâ nda los, abusa m 
da sor te se a r r isca ndo em rabei-

ras e em r uas contra-mão”. Todos 
concorda ra m em um aspecto, o 
ciclismo a lém de facilit a r o trâ nsi-
to, fa z bem pa ra a saúde do cor po e 
do pla net a e tra z g ra nde econom ia 
pa ra o propr iet ár io. 

T hiago Lapa     

Torneiras secas fazem parte do cotidiano do moradores do bairro, o problema é um dos maiores transtornos vivido na região.

Ciclistas afirmam que não são respeitados pelos motoristas
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“Viemos por causa 
da seca do Nordeste 

e quaNdo chega 
aqui Não sai água da 

torNeira”

 “a falta de água 
só perde para 

a ViolêNcia Nas 
reclamações pelo 

cajuru”

até o final do semestre. A reforma está 
dentro do orçamento de manutenção do 
transporte público da capital.

O cruzamento das ruas Natal e Roraima é um dos principais pontos de aci-
dentes na Vila Oficinas. Segundo os moradores, os acidentes acontecem porque ali 
é o primeiro cruzamento em que a Rua Natal vira preferencial. Os motoristas que 
descem pela Rua Roraima não percebem a mudança devido à falta de sinaliza-
ção. Recentemente um motoqueiro colidiu com um ônibus e ficou gravemente 
ferido, afirma um morador local. A reivindicação é que pintem faixas no asfalto, 
coloquem novas tartarugas e substituam a placa de sinalização “PARE” da Rua 
Roraima.

sINAlIZAÇÃO

Os 20 mil passageiros que 
utilizam diariamente o terminal 
da Vila Oficinas, aguardam as 
reformas prometidas pela Prefeitura 
Municipal no final do ano passado. 
A troca dos pisos, manutenção da 
iluminação, melhorias nos tubos, 
implantação de rampas para 
deficientes, pintura no ambiente e a 
reforma dos banheiros estão inclu-
sas no orçamento, que chega a R$ 
270 mil. A Prefeitura não informou 
quando as obras terão início, mas 
afirmou que isso deve acontecer 

TeRmINAl OfIcINAs
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Carros, calor, emoção e 
a falta que o chopp faz
1ª ETAPA DO WTCC DUPLICA A POPULAÇÃO DO CAPÃO DA IMBUIA E PARTE DE PINHAIS PROPORCIONANDO UM FINAL DE SEMANA 

REPLETO DE VELOCIDADE, CALOR, BARULHO, CANSAÇO, ALEGRIAS E UM POUCO DE FRUSTRAÇÃO AO PÚBLICO PRESENTE 

Ma is de 45 mil pessoas fora m 
ao Autódromo Inter naciona l de 
Cur itiba (A IC) em Pin ha is pa ra a 
1ª etapa da W TCC (Ca mpeonato 
Mundia l de Ca r ros de Cor r ida). 
Dura nte os dois dias de competição 
a população da região (pa r te de Pi-
n ha is e o ba ir ro Capão da Imbuia) 
pratica mente duplicou, pois esti-
ma-se que na área v iva m em tor no 
de 22 mil moradores. Entre todas 
essas pessoas, cada qua l com um 
interesse diferente - como simples 
admiradores do automobilismo que 
vêem uma cha nce única de admira r 
esses ca r ros, outras que busca m 
uma renda extra nesse dois dias 
de cor r ida, seja vendendo a limen-
tos, óculos, bonés ou até a luga ndo 
seus espaços pa ra estaciona mento 
do público que va i ao autódromo. E 
até mesmo uma dupla de repór teres 
que nunca tin ha m v isto uma cor r i-
da e aceitou o desa fio de fa zer esta 
matér ia.

No pr imeiro dia, ao chega r no 
A IC por volta das 11h, logo temos 
nossa pr imeira e árdua ta refa, con-
vencer os orga nizadores do evento 
que somos do jor na l pa ra libera rem 
a nossa entrada no autódromo. Va le 
lembra r que estes bravos repór te-
res a inda não possuía m creden-
cia is. Concluída a pr imeira ta refa 
pa r timos pa ra a segunda, o acesso 
aos boxes onde a cor r ida rea lmente 
acontecia. A fina l, esta r lá é saber 
como as equipes se prepa ra m pa ra 
o ca mpeonato.

Com ma is esta missão con-
cluída fica mos a legres e um ta nto 
empolgados. Acompa n ha mos de 
per to os treinos liv res e o ma is im-
por ta nte, que era o classificatór io, 
a lém de um a lmoço exclusivo com 
o comenta r ista Regina ldo L eme, 
nem que seja somente na mesma 
la nchonete e horár io. Depois disso 
tudo, fomos embora e agua rda mos 
a nsiosa mente o dia seguinte.

 
Dia da corrida

Domingo, 10h, chega mos ao 
A IC já tomado pela multidão. L á 
fora, moradores da região e de ou-
tros ba ir ros e até mesmo estabele-
cimentos como igreja e faculdade 
aproveitava m o gra nde acúmulo 
pa ra fatura rem com la nches ou 
cobra ndo o preço de R$ 10,00 pa ra 
a luga r o seu espaço pa ra o estacio-
na mento dos ca r ros. Porém, com 
muitas recla mações. Caso como 
o do vendedor de espetin hos, Ju-
lia no Rodr igues Fer na ndes, de 26 
a nos. Ele diz ter chegado ao autó-

dromo às 7h pa ra ga ra ntir um me-
lhor loca l pa ra as vendas próx imo 
ao A IC, mas dev ido ao fato de o pú-
blico não sa ir do autódromo nos in-
ter va los da cor r ida, teve as vendas 
bem aba i xo do esperado. Julia no, 
já um pouco ca nsado dev ido ao for te 
sol e ao ca lor de sua chur rasqueira, 
nos disse ta mbém que pa ra vender 
dentro do autódromo é necessár io 
o paga mento de uma ta xa pa ra a 
la nchonete do A IC.

Dentro do autódromo o públi-
co va i ao delír io com a ex ibição de 
duas Fer ra r is e categor ias menores 
e agua rda às 13h20 qua ndo inicia 
a pr imeira das duas cor r ida do 
W TCC. Neste per íodo cada pessoa 
se distra i com a lguma ativ idade, 
como fa zer uma assinatura de 
rev ista, pega r um boné de um dos 
patrocinadores da cor r ida (já que o 
sol era muito for te, o que inclusive 
causou sér ias queimaduras neste 
repór ter bra nquelo), ou enca r uma 
fila pa ra compra r água, refr igera n-
te ou chopp.

Nas a rquiba ncadas, no setor 
próx imo à la rgada, era uma emoção 

diferente a cada luz verde de início 
da cor r ida, Já aos espectadores que 
se posicionava m no fina l da reta, 
o diver timento ficava por conta 
das batidas e ultrapassagens que 
ocor r ia m na pr imeira cur va. A lém 
cla ro do mov imento nos boxes, re-
ser vado a um seleto gr upo, todos 
eles identificados.

13h10, os a lto-fa la ntes a nun-
cia m que fa lta m cinco minutos 
pa ra a volta de apresentação e o pú-
blico que esta disperso começa um 
cor re-cor re pa ra ga ra ntir luga r na 
a rquiba ncada. 13h15, os últimos 
mecâ nicos dei xa m a pista e todos 
os olhos est ão voltados pa ra o úni-
co piloto brasileiro da categor ia, o 
cur itiba no Augusto Fa r fus Jr., que 
la rga na segunda fileira na terceira 
posição. 13h20, luz verde, começa 
a cor r ida e logo na pr imeira cur va 
uma batida pa ra o delír io dos torce-
dores do fim da reta e a tr isteza com 
a queda de Fa r fus de terceiro pa ra 
quinto.

A cada volta uma v ibração com 
a passagem dos ca r ros e a torcida 
cada vez ma ior pa ra que Fa r fus 

ultrapasse os adversár ios. 13h50, 
ter mina a pr imeira cor r ida. Au-
gusto consegue ultrapassa r dois 
oponentes e ter mina em terceiro, 
fr ustra ndo pa r te do público e dei-
xa ndo todos a nsiosos por uma v i-
tór ia sua na segunda cor r ida que 
acontecer ia às 16h20. Ma is um 
inter va lo e nova mente o público 
procura for mas de passa r o tempo, 
se proteger do sol, porém a lguns já 
um pouco ca nsados dei xa m o A IC e 
retor na m pa ra os seus la res.

16h20, começa a segunda cor-
r ida com o gr id de la rgada inver ti-
do. Fa r fus la rga em sexto e ter mina 
a cor r ida na mesma posição. Agora 
sim a decepção do público est á 
esta mpada no rosto. Fica a mela n-
colia nos torcedores por não terem 
v isto a v itór ia do piloto da casa, a 
tr isteza dos vendedores por não 
conseguirem o lucro desejado e a 
a legr ia de uma dupla de repór teres 
por ter v isto uma cor r ida pela pr i-
meira vez e ter feito a sua pr imeira 
matér ia.

Lucas Rufino
Er ick Costa

Mecânicos fazem os últimos acertos nos carros antes do treino classificatório para a prova de domingo.

Fo
to

: E
ric

k C
os

ta

A etapa de Curitiba do WTCC 
foi dividida em duas baterias. 
Na primeira bateria disputada 
às 13h20, o piloto francês Yves 
Muller, da Seat, venceu de ponta 
a ponta já que havia conquistado 
a pole position no Sábado. Na 
segunda bateria, disputada às 
16h20, onde as oito primeiras 
posições se invertem e o vencedor 
da primeira bateria larga em 
oitavo e assim por diante, o 
vencedor foi o italiano Gabriele 
Tarquini, também da Seat, que ao 
lado de Yves lidera o mundial do 
WTCC com 14 pontos. A corrida foi 
marcada por muita disputa entre 
os pilotos, mas poucas foram 
as ultrapassagens, apesar de os 
carros andarem sempre juntos. 
Entre os pilotos, destaque para o 
Italiano Alessandro Zanardi, ex-
piloto de Fórmula 1, que teve suas 
pernas amputadas depois de um 
acidente automobilístico em 2001.

O Autódromo Internacional 
de Curitiba está localizado no 
município de Pinhas que fica 
junto à região leste de Curitiba. 
Inaugurado em 1967, o Autódro-
mo tem um circuito misto com 
diversas curvas e uma reta que 
chega a quase um quilômetro 
de distância. Sua extensão é de 
3.695 metros e pode ser trans-
formado em um circuito oval 
com 2.550 metros. Conhecido em 
todo o Brasil, é um dos grandes 
pontos turísticos de Curitiba, 
tem calendário com provas de 
diversos Campeonatos Nacionais 
e Internacionais de Automobilis-
mo durante o ano inteiro.

Mais de 45 mil pessoas se 
deslocaram ao Autódromo Inter-
nacional de Curitiba e debaixo de 
um sol intenso acompanharam a 
abertura do Campeonato Mun-
dial do WTCC, uma das corridas 
de carros de turismo mais dispu-
tadas do mundo. O público tor-
ceu muito para o piloto da casa, 
o curitibano Augusto Farfus, o 
único brasileiro na prova, ele 
terminou em terceiro na primeira 
bateria e em sexto na segunda 
bateria, mas os apaixonados por 
velocidade gostavam mesmo 
quando havia uma disputa mais 
forte ou quando aconteciam as 
batidas que faziam com que os 
carros rodassem e levavam o 
público ao delírio de emoção. O 
ingresso para a corrida era dois 
quilos de alimentos por pessoa. 
A arrecadação foi de mais de 
52 toneladas de alimentos, que 
foram entregues ao Instituto 
Pró-cidadania de Curitiba.

cORRIDA

AUTÓDROmO

PÚBlIcO



habilitação não ficou mais cara

Falta de calçadas prejudica moradores

Proposta do Governo era de aumentar em 200% o valor das taxas cobradas, porém acréscimo não passou de 4,25%

O aumento do va lor pa ra tira r 
a Ca r teira Naciona l de Habilit a-
ção no Pa ra ná, em ja neiro, não foi 
aprovado. A t a xa pa ra tira r Ca r-
teira de motor ist a aumentou em 
apenas R$ 5,29 em ja neiro deste 
a no. A prev isão do gover no era de 
que, dos R$ 127,00 pagos , aumen-
t asse em  200% o preço dev ido à 
reestr uturação que o Detra n-PR 
pretendia fa zer. A justi ficativa era 
de que precisava m contrat a r no-
vos funcionár ios na área de saúde 
pa ra rea li za r os testes psicológi-
cos e clín icos.

Segundo a assessor ia de im-
prensa do Detra n-PR, “este aumen-
to de R$ 5,29 cor responde apenas 
à in f lação medida pelo IPCA/IBGE 
no per íodo de novembro de 2006 a 
novembro de 2007. A emissão da 
Ca r teira Naciona l de Habilitação 
(CNH), por exemplo, passou a cus-
ta r, a pa r tir de 2 de ja neiro, R$ 
39,68 contra os R$ 38,08 cobrados 
a nter ior mente”. Não houve respos-
ta qua nto ao suposto aumento de 
200% em a lgumas ta xas.

A lgumas auto-escolas soube-
ram do cancelamento desse aumento 
por noticiários e outras dizem ainda 
não ter uma resposta concreta sobre 
o assunto. Todas disseram não saber 
ao certo a ra zão do aumento e gosta-
riam de uma maior satisfação.

As auto-escolas não foram pre-
judicadas com o aumento de 4,25 %. 
A na Ca rolina Ba rbosa, funcionár ia 
da auto-escola Br ito, diz que “o au-
mento foi mínimo, não prejudicou 
em nada e nem aumentou o va lor 
do curso, mas se o Gover no decidir 
aumenta r em 200% como estavam 
prevendo, o número de a lunos va i 
diminuir consideravelmente”.

A intenção segundo a propos-
t a do Gover no era de aument a r os 
va lores prev istos e pa ra compen-
sa r, ba i xa r 13 t a xas e a lgumas 
despesas pa ra despacha ntes e 
auto-escolas. Nen huma delas es-
t ava ciente de que ir ia m ser bene-
ficiadas com o aumento. “Ninguém 

comentou nada sobre os benef ícios 
que ir ía mos ter, só sei que hoje os 
motor ist as paga m R$ 400,00 pa ra 
tira r a ca r teira e a inda acha m 
ca ro, se esse va lor aument a r vão 
prefer ir compra r a ca r teira em ou-
tros est ados, mesmo que seja i le-
ga l”, disse a funcionár ia da auto-

escola Silva, Fabia na Ma rcov is.
Segundo o Detra n-PR, o Pa-

ra ná é o est ado com a menor t a xa 
cobrada pa ra retira r a pr imeira 
habilit ação. Em Sa nt a Cat a r ina 
o va lor é de aprox imada mente R$ 
198. 

Flav ia Coelho

Moradores do Capão da Imbuia 
recla ma m da fa lt a de obras nas 
ca lçadas do ba ir ro e di zem que a 
prefeitura de Cur itiba se lembra 
apenas de ba ir ros nobres e do 
centro da cidade. Pedestres se a r-
r isca m tendo de div idir a r ua com 
ca r ros que muit as vezes fa zem 
ma nobras per igosas pa ra ev it a r 
acidentes, como na r ua Humber to 
da Cost a .

O aposentado A ltino Silva, 61, 
que mora no ba ir ro há ma is de 40 
a nos se lembra de qua ndo foi feito 
o asfa lta mento de sua r ua e junto 
com os dema is moradores pagou 
pa ra que a obra fosse feita. “Não é 
diferente hoje, pois quem tem di-
n heiro têm ca lçadas, quem não 
tem é obr igado a conv iver com este 
aba ndono”, recla ma o morador que 
aponta pa ra o mato que cobre o lo-
ca l onde dever ia ex istir a ca lçada.

A lém do mato, qua ndo chove a 
imagem que se tem é de ca lçadas 
cober t as de la ma e sem condições 
de tráfego. A pa rat let a olímpica 
Sôn ia Ma r ia de Oliveira, 47 a nos, 
di z ser quase impossível um defi-
ciente f ísico a nda r pelas ca lçadas 
do ba ir ro, que a lém de ma l feit as, 

não for necem o acesso necessá-
r io. Segundo ela, vereadores que 
se ca ndidat a m pelo ba ir ro ge-
ra lmente se muda m logo após se 
elegerem e somente lembra m dos 
moradores qua ndo se aprox ima m 
as eleições mun icipa is. 

T homas Felipe L opes

Moradores se arriscam dividindo a rua com os carros devido à falta de calçadas.
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Já está em vigor a lei do 
Departamento de Trânsito do 
Paraná (Detran-PR) que autori-
za a troca de placa em veículos 
que foram clonados. Nessa 
situação, muitos donos de 
carros não conseguem recorrer 
às multas e acabam pagando 
pelo prejuízo. O proprietário do 
veículo original tem que com-
provar legalmente a existência 
do carro clonado. Comprovado 
o fato, as multas são arquiva-
das e o dono do veículo não 
será responsabilizado. 

O Governo afirma que 
vai ser rigoroso quanto à 
documentação para esse casos. 
O proprietário do carro além 
de ser obrigado a apresentar 
um boletim de ocorrência (BO), 
assina um termo de respon-
sabilidade pelas informações 
relatadas.

A Escola Municipal 
Enéas Marques dos Santos 
serve de ponto de encontro 
diário, das 18 às 22h, para 
18 alunos de diferentes 
idades e níveis de conhe-
cimento. As matrículas 
são gratuitas e podem ser 
feitas em qualquer época do 
ano letivo, basta procurar 
a secretaria da escola, 
munido do documento de 
identidade, comprovante 
de residência e histórico 
escolar. Caso o aluno não 
consiga comprovar sua esco-
laridade, será realizada uma 
avaliação que indicará seu 
nível escolar. Localizada na 
rua Osmário de Lima, perto 
do terminal do Capão da Im-
buia, a escola funciona em 
período integral e atende 
pessoas de 15 a 81 anos.

clONAGem eDUcAÇÃO

Governo do estado pretendia aumentar em 200% o valor das taxas pagas para se obter a Carteira Nacional de Habilitação (CNH).

r$ 127,00 
é o valor pago para tirar a 

carteira de motorista no Paraná

r$ 198,00 
é o valor aproximado em Santa Catarina



O trâ nsito nas prox im idades 
da Un ibrasil no horár io de entrada 
e sa ída das aulas per m ite ver todo 
o tipo de impr udência e fa lt a de 
educação ao vola nte. Os pedestres 
não possuem segura nça a lguma 
ao ca m in ha r pelas r uas próx i-
mas, dev ido a fa lt a sina li zação 
adequada e um ma ior respeito dos 
motor ist as, pr incipa lmente os 
motociclist as.

De acordo com a secret ár ia da 
Un ibrasil Sola nge L eite, “os moto-
queiros, pa ra dr ibla r o trâ nsito, 
se utili za m da ca lçada, e em cer t a 
ocasião, um deles quase atropelou 
uma ga rotin ha”, o fato ocor reu na 
Rua Nicolau La nge.

Os moradores se sentem inco-
modados com a situação. O ilus-
trador Paulo Gonça lves cer t a vez 
precisou espera r cerca de 15 m i-
nutos pa ra sa ir de sua ga ragem, 
“não há como sa ir de casa nesse 
horár io”, coment a Gonça lves. 
Presenciou vár ios pequenos aci-
dentes na junção da Rua Nicolau 
La nge com a José Ver íssimo, (sa í-
da do por t ão 3). Em um deles, “um 
automóvel em a lt a velocidade não 
pa rou na esquina e foi atingido 
em cheio por um motociclist a, que 

nada pode fa zer”, apesa r do impac-
to, n inguém se fer iu, coment a.  Os 
motivos desses acidentes, segun-
do Gonça lves são “os motor ist as 
ma l educados, a fa lt a de atenção, 
a pressa, e pr incipa lmente, a fa lt a 
de um or ient ador de trâ nsito”.  

Segundo a chefe de limpeza 

Dut h Socha, “os motoqueiros são 
os pr incipa is responsáveis por 
atropela mentos e acidentes, de-
v ido à fa lt a de respeito às leis de 
trâ nsito”. A inst a lação de um se-
máforo no loca l é a solução propos-
t a pelos moradores.

 José Rodr igues Silva Neto

Falta sinalização adequada na esquina das ruas José Veríssimo e Konrad Adenauer.

tarUMÃ
ZONA LESTE - CAPITAL DA NOTÍCIA | 0710 de MARÇO de 2008

Mercado muda economia local
Com a chegada de mais uma loja do grupo Muffato, pequenos comerciantes tendem a valorizar o diferencial de seus serviços

As obras pa ra a constr ução do 
novo Super Mu f fato começa ra m 
há duas sema nas e devem dura r 
aprox imada mente oito meses. A 
nova loja será na Aven ida Victor 
Fer reira do A ma ra l, no ter reno da 
a ntiga chur rasca r ia Boi Gordo. 
O investimento ultrapassa os R$ 
20 m ilhões, con for me in for mou 
o gerente de Ma rketing do Super 
Mu f fato, A lexa ndre Hilár io. A es-
timativa é de cr ia r 500 empregos 
diretos. Essa será a terceira loja 
do g r upo em Cur itiba. A prev isão, 
segundo o diretor Éderson Mu-
f fato “é inaugura r no segundo se-
mestre desse a no”. De acordo com 
a econom ist a e professora da Pon-
ti f ícia Un iversidade Católica do 
Pa ra ná (PUC-PR), Sola nge Ba rbo-
sa, a “chegada de uma g ra nde rede 
de produtos e ser v iços apresent a 
aspectos favoráveis ao desenvol-
v imento não só da região, mas 
t a mbém pa ra todo o mun icípio”. 
A a r recadação de recursos e a ge-
ração de empregos potencia li za m 
os ser v iços prest ados pelos órgãos 
públicos na região. Pode t a mbém, 
favorecer uma melhor ia em in fra-
estr utura, como tra nspor tes e 
nas v ias de circulação do ba ir ro, 

ex plica Sola nge.
No ent a nto, uma empresa de 

g ra nde por te pode se tor na r uma 
a meaça ao comercia nte de peque-
na ex pressão do Ta r umã, pois “seu 
fatura mento cer t a mente poderá 
ser a fet ado, dev ido à g ra nde diver-
sidade de ser v iços dispon íveis em 
um empreendimento dessa mag-
n itude”, ex plica a econom ist a.

Isso ent ão o obr iga a procu-
ra r seu potencia l de crescimento, 
“nicho de mercados pequenos”, 
diferencia ndo-se em a lgum ser-
v iço ou situação, como ao oferecer 
um loca l não t ão aba r rotado de 
pessoas - motivo pelo qua l muitos 
clientes não supor ta m e ev ita m os 
gra ndes mercados, complementa 
Sola nge. No a no de 2007, segundo o 
IPPUC (Instituto de Pesquisa e Pla-
neja mento Urba no de Cur itiba), 15 
novos mini-mercados fora m ins-
ta lados no ba ir ro. A comercia nte 
Sonia Dias não acredita que sua 
venda será a fetada. “Nos pr imeiros 
meses a nov idade pode fa zer com 
que o mov imento diminua um pou-
co, mas depois de passada a febre, 
tudo volta rá ao nor ma l. Na região, 
já temos dois outros gra ndes mer-
cados, e a lém disso, meu público é 

fiel”, completa. 
A população do ba ir ro ficou 

apa rentemente satisfeit a com a 
possibilidade de, em a lguns me-
ses, poder cont a r com ma is um 
super mercado na região, v isto 
que ex istem apenas dois est abe-

lecimentos de g ra nde por te onde 
fa zer compras, o Mercadora ma da 
Victor Fer reira e o Extra do A lto da 
X V. Segundo o aposent ado A ir ton 
Hastreiter, “a concor rência irá au-
ment a r e isso é benéfico pa ra toda 
a população, tendo ma is opções de 

escolha, força ndo a concor rência 
entre as redes”. Circula ndo pelo 
ba ir ro, pode-se perceber a au-
sência de comércio volt ado pa ra a 
a liment ação, sendo o de venda de 
veículos o seu for te. 

 José Rodr igues Silva Neto

Obras do novo mercado na Avenida Victor Ferreira do Amaral devem durar cerca de oito meses.
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Motoristas não respeitam leis
de trânsito
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A Associação Santa Terezinha de Reabilitação Auditiva (Austrau), escola que 
presta serviços educacionais para crianças com deficiência auditiva, promove 
um bazar todas às quintas-feiras das 08h30 às 14h30. São vendidos artigos de 
vestuário, brinquedos e eletrônicos, recebidos por meio de doações feitas pelos 
colaboradores da escola. 

A Austrau realiza trabalhos de fonoterapia, psicologia, adaptação de próteses, 
treinamento auditivo e de fala a portadores de deficiência auditiva e de surdo- 
cegueira. São atendidos, diariamente e em período integral, 130 portadores de 
deficiência auditiva. Fabiana Bonat, uma das colaboradoras, informa que doações 
são bem-vindas e que podem ser feitas na rua José Veríssimo, 220. Mais informa-
ções pelo telefone: 3267-2686.

Desde o último dia 03, os candidatos que forem renovar a Carteira Na-
cional de Habilitação e mudar para as categorias C (caminhão), D (ônibus) e 
E (carreta) terão de realizar a avaliação de distúrbios do sono. Os testes serão 
feitos juntamente como os demais exames de aptidão física e mental. A critério 
médico, o candidato poderá ser aprovado temporariamente ou ser encaminhado 
para avaliação médica específica e realização de polissonografia. Também são 
verificadas a hipertensão arterial sistêmica e parâmetros subjetivos que revelam a 
sonolência excessiva.

BAZAR BeNefIceNTe

DIsTÚRBIOs DO sONO
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Assaltos assustam moradores

prefeitura enviou plano de lixo ao IAp

Assaltos à bancos na região central assustam a população. O último caso, no fim de fevereiro, despertou atenção pública para onda de crimes.

Os seguidos assa ltos à ba ncos 
no centro de P in ha is preocupa m 
a população. Ca io Mur ilo Fra nça, 
23 a nos, morador da Vila A mélia, 
cont a que estes assa ltos aconte-
cem há muito tempo, no ent a n-
to não são noticiados. Somente 
qua ndo houve roubo g ra nde, é que 
a polícia dei xou 
de fa zer v ist as 
g rossas e pas-
sou a agir.

F r a n ç a 
cont a que ou-
tros assa ltos 
ocor rem na 
re  gião, mas 
est as ações 
nem sempre 
são levadas em 
consideração, por serem em regi-
ões menores. Na sema na passada, 
sua esposa Sa ra Fra nça, 22 a nos, 
ao entra r no ba nco It aú da aven ida 
Ca m ilo Dileles, estra n hou uma 
mov iment ação fora do nor ma l e se 
a fastou do loca l, em seguida v iu 
um gua rda mun icipa l e av isou 
que a lgo est ava di ferente, pois três 
homens suspeitos hav ia m entrado 
no ba nco. Qua ndo percebeu que 
era um assa lto, achou melhor ir 
embora e nem pagou a cont a que 
dever ia paga r no dia.”Est a mos 
com receio de v ir até o centro fa zer 

qua lquer coisa, desde paga r uma 
cont a até passea r, m in ha esposa 
est á g ráv ida, imagine o r isco que 
ela e t a nt as outras pessoas não 
cor rera m naquele momento e est ão 
cor rendo a todo inst a nte”, di z ele.

A polícia da região não quis 
da r entrev ist a. Muitos moradores 

a fir ma m que 
não é de hoje 
que o mun icí-
pio é v iolento 
e não é tomada 
nen huma pro-
v idência por 
pa r te das au-
tor idades.

Um sen hor 
que não quis 
se identifica r, 

a lega que mor rera m três adoles-
centes usuár ios de dro gas há duas 
sema nas atrás, e não v iu div ul-
gação sobre o caso. Acredita-se 
que os ma nda ntes do cr ime era m 
tra fica ntes que est ão ronda ndo a 
região.” Ten ho a impressão que as 
pessoas est ão tenta ndo não fa-
la r sobre o assunto, não sei se por 
medo, ou por outros motivos, a fi-
na l é a nossa segura nça que est á 
em jogo e nas mãos dos policias,se 
fica r mos quietos, isso nunca irá 
muda r”, la menta.

Da nyelle For tunato

A Secret a r ia do Meio A mbien-
te de P in ha is protocolou junto ao 
Min istér io Público (MP) no dia 19 
de fevereiro o pla no de gerencia-
mento de resíduos e de tra nsfor-
mação de li xo orgâ n ico em adubo 
(compost agem). Dos 399 mun icí-
pios do Pa ra ná, apenas 14 pre-
feituras entrega ra m o projeto ao 
I A P dentro do pra zo defin ido pelo 
MP. Os outros projetos chega ra m 
após o dia 25 de fevereiro, qua n-
do o pra zo já hav ia encer rado. 

Os prefeitos que não cumpr i-
ra m a dat a cor rem o r isco de res-
ponder por ações de improbidade 
adm in istrativa que podem chega r 
até à cassação do ma ndato. O ob-
jetivo é fa zer com as prefeituras 

cr ia rem destinação cor ret a pa ra 
o li xo. O I A P in for mou que após a 

apresent ação do pla no, as prefei-
turas terão que pedir o licencia-
mento da área pa ra a inst a lação da 
un idade de trat a mento de resídu-

os. Os mun icípios que já têm ater-
ro sa n it ár io podem inst a la r a un i-
dade na mesma área. A gora, o I A P 
agua rda as deter m inações do MP 
pa ra toma r as medidas cabíveis.

“P in ha is não possui ater ro 
sa n it ár io por ser área de ma na n-
cia is. O li xo é destinado dia r ia-
mente pa ra a Ca x imba, em Fa-
zenda R io Gra nde. O nosso pla no 
de gerencia mento de resíduos 
foca a sepa ração do li xo indus-
tr ia l, comercia l e residencia l. 
Traba lha mos com o li xo que não 
é li xo e for ma mos um consórcio 
do li xo”, ex plica A lexa ndre Ma r-
tins, do Depa r t a mento de Geren-
cia mento A mbient a l de P in ha is.

Pa mella Ma zon

Banco Itau é alvo de assaltos e população sente-se constantemente ameaçada.
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Os moradores da Rua 20 de março, no centro de Pinhais, vão se defrontar 
com uma paisagem diferente. A secretária Rosane Gomide Cruz vai poder, enfim, 
começar a praticar as prometidas caminhadas de fim de semana. “Por um lado 
me sinto bem porque a cidade fica mais bonita e agradável. Por outro, revoltada 
porque tem muita coisa pra fazer em Pinhais e eles só resolvem fazer uma ou 
outra quando está perto das eleições”. O projeto já está em andamento e prevê 
a colocação de calçadas apropriadas para a prática de exercícios físicos, como 
caminhada ou corrida. Além disso, a Prefeitura pretende recuperar e manter a 
vegetação nativa, com a introdução do Jerivá nas calçadas, uma espécie arbórea 
da mata atlântica que contribui para a recuperação de áreas devastadas.

A prefeitura de Pinhais, através da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura Urba-
na e Ambiental (SEMUA), prossegue o trabalho de asfaltamento em ruas do Bairro 
Vargem Grande que começou em outubro do ano passado. Agora os moradores já 
podem construir suas calçadas e acabar com a sujeira. Pinhais é uma das primeiras 
cidades da região metropolitana a instalar a sua própria usina de asfalto. 

RevITAlIZAÇÃO

AsfAlTO

estamos com receio 
de Vir até o ceNtro 

fazer qualquer 
coisa, desde pagar 

uma coNta até 
passear”

fAlTA De seGURANÇA

Nesta sexta-feira dia 29 de fevereiro a violência assustou mais um grupo de mora-
dores do bairro Jardim Claudia em Pinhais.  Próximo de sua casa a moradora Rose Cruz, 
se deparou com um corpo estendido sobre a calçada. “O Jardim Claudia não era um bair-
ro muito violento, mais ultimamente por causa de uns traficantes sempre acontecem 
tiroteios”, disse Rose. O corpo era de um rapaz chamado Giovani irmão de um traficante 
conhecido como esperto o Gilmar. O Rapaz foi morto por bandidos que queriam se vin-
gar do irmão dele. Fo

to
: D

an
ye

lle
 Fo

rtu
na

to

“o Nosso plaNo de 
gereNciameNto 

de resíduos foca 
a separação do 
lixo iNdustrial, 

comercial e 
resideNcial “


