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Pinhais
O menor município em 
área territorial no Paraná 
comemorou 16 anos de 
emancipação política no 
dia 20. Com população 
aproximada de 112 
mil habitantes, Pinhais 
troca o perfil econômico 
exclusivamente industrial 
por serviços de segundo e 
terceiro setores.
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O Tarumã conta a sua 
história na mesa do bar

Abandono
BAIRROALTOCAJURUCAPÃODAIMBUIATARUMÃPINHAIS BAIRROALTOCAJURUCAPÃODAIMBUIATARUMÃPINHAIS

Freqüentadores do tradicional 
Bar e Lanchonete Santos 
acompanharam pela porta do 
boteco a transformação de um 
pântano com apenas uma linha 
de ônibus em um bairro com 
mais de 7 mil habitantes. Entre 
uma sinuca e uma cerveja, 
aposentados, trabalhadores 
do Jockey e antigos moradores 
testemunham o recente 
desenvolvimento urbano do 
Tarumã, “com a tranqüilidade e 
a amizade que sempre existiu”.
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TeM PlAsMA 
nO POsTO de sAúde

BináRiO CAPÃO dA iMBUiA-HAUeR
AlTeRA flUxO de veíCUlOs 

e COMéRCiO nO CAJURU
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Bairro Alto
O dia da mulher já  
dura mais de 20 anos 
para Nilza Jesus Oliveira 
Simei, presidente da 
Associação das Mulheres 
do Bairro Alto. A entidade 
trabalha a auto-estima 
das mulheres que se 
encontram deprimidas 
e com problemas 
pessoais.
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estádio do Pinheirão completa dez meses desativado
A Federação Paranaense de Futebol (FPF) vai deixar somente para abril a decisão sobre o destino do estádio. Enquanto 

isso, moradores e funcionários denunciam roubo de fios, pichação, depredações e utilização do terreno por usuários de 

drogas. O Centro Poliesportivo do Pinheirão foi lacrado em 30 de maio de 2007, por falta de segurança aos torcedores
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L ouve-se a chegada da segunda edição sema na l do CA PITA L 
DA NOTÍCI A! – ZONA LESTE, produto do esforço dos a lunos do 4º 
per íodo notur no do curso de Jor na lismo da Unibrasil. Produto de 
“time”? Obra coletiva fundada na contr ibuição solidár ia de todos 
os colegas? Conv ido os própr ios acadêmicos à ref lexão. Quem sabe 
encontrem a ex plicação pa ra o atraso que ma rcou o fecha mento 
deste número, fato a se ev ita r no futuro. A pontua lidade é insepa-
rável do bom jor na lismo. E assim ta mbém o respeito aos leitores.

Renovo aqui a adver tência feita na edição a nter ior pelo colega 
Felipe Ha r mata, pa ra que se ouça m sempre os diferentes envol-
v idos nos fatos noticiados. Um jor na l democrático não pode sim-
plesmente abr ir mão do contraditór io. Uma matér ia como a que 
ex põe os problemas de atendimento no Hospita l Nossa Sen hora da 
Luz, em Pin ha is, por exemplo, não poder ia dei xa r de inter pela r 
as autor idades municipa is, em especia l o secret ár io da Saúde ou 
o própr io prefeito. As dificuldades de acesso pa ra as estações tubo 
do Capão da Imbuia, no caso de por tadores de necessidades espe-
cia is, justifica m igua lmente a oitiva dos responsáveis pela ma nu-
tenção daquele espaço público. E o mesmo va le pa ra a matér ia do 
cór rego que vem erodindo a Avenida Augusto Ga r ret, pa ra r isco 
dos que tra nsita m nas imediações do Colégio Paulo L eminsk i, no 
Ta r umã. Neste último caso a repor tagem in for ma que os contatos 
com os responsáveis ocor rera m, mas que estes se limita ra m a re-
lata r que não há, a inda, um projeto de melhor ia pa ra o trecho em 
quest ão. Fa ltou nomea r estes agentes públicos, comprometê-los 
ex plicita mente.

A singela a literação do t ítulo “Rua r io aba i xo” não fa z justiça 
a est a matér ia de pr imeira página, i lustrada por fotos que não 
chega m a revela r a g rav idade do caso (t a lvez as imagens pudes-
sem ter sido melhor capt adas da ma rgem opost a do cór rego), que 
est á longe de apenas “conturba r” a passagem de ca r ros e pe-
destres. As fotos que “ilustra m” a repor t agem sobre o Hospit a l 
de P in ha is são menos conv incentes a inda: não há imagem das 
“extensas fi las” denunciadas no texto, não há imagem que do-
cumente as a ludidas prec ár ias condições de higiene do luga r, 
ou das sa las ociosas que contrast a m com t a nto desa mpa ro. No 
caso da matér ia que trat a do ter m ina l do Capão o problema não é 
de foto, mas de legenda trocada.

“Super mercados adota m sacolas a mbienta lmente cor retas”, 
boa repor tagem da página 3, logo de início con funde “projeto de 
lei” (que é a inda mera intenção) com “lei” (fato consumado, cr iador 
de direitos e deveres), a lém de limita r o problema ao âmbito estr i-
ta mente municipa l. Ex plico. Já est á em v igor, em Cur itiba, a lei 
que obr iga a substituição das sacolas dos super mercados. Não é, 
pois, simples projeto. Fa ltou apura r como a nda a quest ão no pla no 
estadua l. Fa ltou ouv ir, quem sabe, o presidente da Comissão de 
Ecologia e Meio A mbiente da Assembléia L egislativa, leva nta ndo-
se como a nda a discussão dos projetos simila res que trata m do 
assunto naquele Poder, com a lca nce estadua l. Qua is serão os mo-
tivos pa ra este atraso? 

Uma pequena nota da página 4, intitulada “Política”, merece-
r ia esca nda losa cha mada de pr imeira, posto que quase duas cen-
tenas de pesquisados no Cajur u con fessa m, a lguns com apa rente 
orgulho, o ma is completo descaso pa ra com os assuntos políticos. 
Até mesmo um advogado e uma professora, quem dir ia. Aprofun-
dem o exa me da rasa cidada nia nas próx imas edições, mesmo 
porque este é um a no eleitora l.    

De resto, a “v iaja nte” matér ia da quinta página se ex pressa 
ora em pr imeira pessoa do singula r, ora em pr imeira do plura l, 
sem chega r a cumpr ir com a sua apa rente pretensão literár ia. 
Va le como exercício, em todo caso. Recomendo, a inda, ma iores 
cuidados com a rev isão dos textos, inclusive os títulos. Por fim, 
pa rece-me no mínimo temerár io ousa r a prev isão sema na l do cli-
ma sabida mente louco de Cur itiba. Se as prev isões diár ias já não 
costuma m acer ta r... Bem, em todo caso, pa rece que no fer iado de 
sexta o tempo será de “pa nacadas espa rsas”.

Crescer com a experiênciaEditor ia l
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exPedienTe: O jornal Capital da Notícia Zona Leste é uma produção semanal dos estudantes do 4° período noturno do curso de Jornalismo da UniBrasil. O jornal circula nos bairros Tarumã, Capão da Imbuia, Cajuru, Bairro Alto e no município de Pinhais. A coordenação 
é do professor Msc. Rafael Schoenherr. O projeto gráfico foi criado por Adriano Valenga Carneiro. Contamos com um Conselho Editorial fixo, formado pelos professores Felipe Harmata Marinho, Paulo Camargo, Ana Melech, Thayz Poletto, Sandro Juarez e Luiz Alberto Kuchenbecker. A partir desta 
edição, lembraremos que também participam como conselheiros os professores Victor Folquening e Maura Martins, sempre atentos e dispostos a conversar sobre o que produzimos. Também nos auxiliam gentilmente os jornalistas convidados Gladson Angeli (Gazeta do Povo Online) e Joelma 
Ambrózio (Ciranda). A coordenação do curso é da professora Msc. Maura Martins. Contatos podem ser feitos pelo telefone 3361-4259 ou pelo email capitalzonaleste@unibrasil.com.br. Nossa circulação é direcionada e, por isso, imprimimos semanalmente 600 exemplares.

Previsão do tempo para a semana
Seg 24/03 Ter 25/03 Quar 26/03 Quin 27/03 Sex 28/03 Sab 29/030 Dom 30/03

16/22º
Pancadas

16/22º
Pancadas

16/24º
Parcialmente

nublado

17/27º
Trovoadas
esparsas

16/24º
Pancadas

16/23º
Pancadas

16/21º
Pancadas

Fonte: •	 canaldotempo.com
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rotina dos repórteres do Capital da Notícia – Zona Leste. A semana é 
algo que parece ter menos do que sete dias e o tempo parece passar 
voando, aparentando ter muito mais do que 24 horas. Mas semana após 
semana lá estão os repóreteres na rua, depois de duas edições conti-
nuam vivos e fazendo o possível para que o jornal chegue a tempo nas 
mãos do leitor.

Conciliar as disciplinas do período com as matérias do jornal, que 
agora é semanal, não é uma tarefa fácil. Tem lá seus problemas opera-
cionais, que fazem parte, mas não prejudicam a periodicidade proposta 
e não desanimam os repórteres. É o primeiro trabalho efetivamente 
jornalístico de todos os envolvidos, com prazos rígidos, contato com 
fontes reais e limitações condizentes com a realidade profissional.

Trazer à tona problemas dos bairros da Zona Leste e buscar respos-
tas dos responsáveis pelo destino do dinheiro público investido pelo 
contribuinte, além de dar oportunidade aos moradores de expor suas 
denúncias ou reivindicações de melhoria na qualidade de vida.

A aprendizagem é algo que se percebe durante o processo, mes-
mo que no prazo de um semestre, e a melhoria aparece com a prática 
acompanhada de reflexão e análise. O cuidado que se tem tomado é 
o fato de explorar ou testar formas variadas de narrar a vida da Zona 
Leste em si. E um dos recursos utilizados é a recuperação da história de 
vida de certos moradores, que fazem parte desses bairros e se desta-
cam com detalhes de suas vidas que chamam a atenção do leitor e, 
quem sabe, treinam a nossa sensibilidade.

Este jornal é uma produção feita inteiramente por alunos, até mes-
mo em questão de opinião. São cidadãos cientes de que estão lidando 
com situações de interesse público, e que têm o dever de abrangê-las 
de forma inequívoca, para a satisfação da população da Zona Leste. O 
respeito com você, leitor, é algo que está no topo da lista de priorida-
des desse grupo.
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Caros leitores
Informamos que há dois erros 
de numeração de páginas na 
capa da edição passada do 
Capital da Notícia - Zona Leste.

A paginação correta
das matérias é:

Hospital atende somente •	
emergências em Pinhais - 
página 08

Bairo Alto -  •	
página 03

A legenda da foto do terminal 
do Capão da Imbuia, página 06, 
está errada. A correta é:

Falta de rampa de acesso •	
impede deficientes físicos de 
embarcar no Inter 2. 

A todos, nosso sincero pedido 
de desculpas pelos equívocos.



CNZL: Quais os tipos de ser-
viços prestados no bairro?

Dona Nilza: Todos os pro-
jetos da associação não be-
neficiam só os moradores 
do Bairro Alto, mas também 
trabalhamos com doações 
em outras regiões da cida-
de, principalmente na Região 
Metropolitana de Curitiba. O 
nosso trabalho é conhecer a 
fundo qual é o problema pelo 
qual a pessoa que veio nos 
pedir ajuda está passando, 
então fazemos uma análise 
da situação e só depois dis-
so decidimos se essa pessoa 
realmente precisa de alguma 
ajuda do tipo cesta básica, 
vale gás ou outra. Você não 
pode fazer as coisas superfi-
cialmente, aqui na associação 

eu acompanho cada família 
que recebe algum auxilio e 
quando vejo que essa família 
já está pronta para encarar 
a realidade nós começamos 
a trabalhar de outra forma, 
mostrando então que ela 
pode vencer sozinha. 

Tudo que acontece no 
bairro eles me procuram e 
eu nunca deixei de atender 
nenhum tipo de pedido. Tam-
bém visitamos os doentes da 
região, levando remédios e 
outros medicamentos. Aten-
demos as crianças carentes 
com doação de roupas, leite 
e material escolar e ainda in-
centivamos os adolescentes 
da região a estudar e quan-
do alguém tem dificuldade 
de conseguir um emprego 
a associação dá um jeito de 
ajudar de alguma forma. Eu 
sempre falo com as mulhe-
res que trabalham comigo 
que, para trabalhar aqui 
dentro tem que ter determi-
nação, gostar muito disso e 
principalmente dar muito 
carinho e atenção às pesso-
as que nos procuram, essa é 
a minha receita para ganhar 
a confiança dos moradores e 

então poder ajudá-los.

CNZL: E sobre os projetos 
da Associação. Quais são os 
que dão mais lucros?

Dona Nilza: Bom, eu não 
gosto de trabalhar com di-
nheiro, porque a pessoa que 
começa a pensar em dinhei-
ro acaba, mais cedo ou mais 
tarde, se tornando egoísta e 
aí deixa de ser um trabalho 
social. Aqui todo o lucro ar-
recadado com os trabalhos 
feitos pelas mulheres, volta 
para a associação para com-
pra de mais material para 
ser investido nos cursos. 
Todos os cursos ofertados 
são totalmente gratuitos e 
não há nenhuma restrição, é 
aberto a todos que quiserem 
participar. As atividades são 
mais voltadas para as mu-
lheres, como tricô, crochê, 
bordado entre outros. Mas 
há dois anos começamos 
um projeto que é o sucesso 
da associação, curso de sa-
bonete artesanal. O proje-
to, batizado de Simbiose, é 
uma parceria com a Facul-
dade Facet, que apostou na 

nossa capacidade. Todos os 
sábados, das 13h às 18h, o 
professor da própria facul-
dade vem até a associação 
para realizar a atividade. O 
curso tem certificado e al-
gumas das alunas já estão 
vendendo os sabonetes e 
trabalhando por conta pró-
pria. Ou seja, o projeto en-
sina a produzir o artesanato 
e depois a aluna pode usar 
isso como um trabalho au-
tônomo, e esse para mim é 
o melhor resultado.

CNZL: E da onde vêm a aju-
da? A Prefeitura e o Governo 
ajudam ou a senhora tem que 
correr atrás das doações?

Dona Nilza: A maior parte 
da ajuda vem de amigos que 
são voluntários dentro da As-
sociação e os colaboradores 
que estão sempre à nossa 
disposição - esses ajudam 
de verdade. Antes, quando eu 
precisava de alguma doação 
urgente, tinha que correr na 
Prefeitura e no Governo para 
ser atendida. Mas agora é di-
ferente, pois através do FAS 
(Fundação de Ação Social) 

e dos vereadores da nossa 
região consegui mostrar ao 
Governo que o meu trabalho 
é um trabalho sério, que não 
é nenhuma brincadeira. Ago-
ra quando preciso de alguma 
coisa sou prontamente aten-
dida, porque eles viram que 
realmente trabalhamos na 
associação, mas no começo 
foi muito difícil.

CNZL: A senhora já se sen-
te realizada, ou ainda falta 
algo para completar?

Dona Nilza: Olha, eu me sin-
to muito feliz com o resultado 
desses 20 anos de trabalho, 
mas ainda há muito a ser feito. 
Eu amo o meu trabalho e que-
ro realizá-lo por muito tempo 
ainda. E o que eu quero é, cada 
vez mais, trazer mais pessoas 
para trabalhar comigo e so-
mar os objetivos. É muito fácil 
fazer doar uma cesta básica, 
uma caixa de leite e pronto, 
já fiz a minha parte. Eu queria 
ver as pessoas trabalhando de 
verdade umas pelas outras, 
conhecer as famílias que estão 
ajudando.Só assim poderemos 
melhorar a nossa realidade.

BairrO altO
ZONA LESTE - CAPITAL DA NOTÍCIA | 0324 de MARÇO de 2008

dona nilza,
a mãe de todos
A presidente da Associação das Mulheres do Bairro Alto completa 20 anos de serviços 

prestados aos mais necessitados e devolve auto-estima às mulheres 

Per feccionismo, ca r isma, disci-
plina e pura simpatia são a lgumas 
das ca racterísticas do per fil de Dona 
Nilza Jesus Oliveira Simei, presi-
dente da Associação das Mulheres 
do Ba ir ro A lto. Ela é conhecida como 
a mãe de todos.

Dona Ni l z a começou bem cedo 
a t raba l ha r na área soc ia l, fo-
ra m 19 a nos fa zendo assistênc ia 
como volu nt ár ia no ba i r ro, onde 
reside há ma is de duas déc adas. 
O ser v iço em favor dos ma is ne-
cessit ados l he rendeu a idéia de 
c r ia r u ma assoc iaç ão, pois dessa 
for ma fic a r ia ma is fác i l atender a 
todas as pessoas com problemas 
- as doações,  o cont ato com a P re-
feitu ra e com o Gover no ser ia m 
ma is acessíveis.

E esse son ho de ter uma as-
sociação se tor nou rea lidade há 

quatro a nos. Mas ela só conseguiu 
concreti za r o projeto à cust a de 
muit a lut a, deter m inação e pr in-

cipa lmente com a ajuda de a m igos, 
os qua is cha ma de colaboradores, 

pessoas que acredit a ra m na sua 
idéia e no seu otim ismo.

A  Associação das Mulheres do 
Ba ir ro A lto traba lha  a auto-estima 
das mulheres da comunidade que 
se encontram depr imidas e com sé-
r ios problemas pessoa is. A entidade 
a inda fa z toda a pa r te de assistência 
socia l, como doações de cestas bási-
cas pa ra as famílias ca rentes, leite 
pa ra as cr ia nças ma is pobres da 
região e v isitas especia is nas casas 
dos doentes.

A A ssoc iaç ão promove t a m-
bém fest as beneficentes, cu rsos 
de espec ia l i z aç ão pa ra as mu-
l heres e fei ras, onde podem ex por 
e vender os produtos fabr ic ados 
pa ra au ment a r a renda da entida-
de e conti nua r o c iclo de produç ão 
dos projetos.

Daya ne de Ol ivei ra Nilza Jesus Oliveira Simei preside há quatro anos a Associação das Mulheres do Bairro Alto.
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“Porque é muito 
fácil fazer uma 

doação de uma cesta 
básica, de uma caixa 

de leite e Pronto, 
já fiz a minha Parte. 

agora eu queria 
ver as Pessoas 

trabalhando de 
verdade umas Pelas 

outras...”
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Violentas contradições

PreVisão de obras nas ruas do bairro

cadastro de famílias 
da Vila autódromo

Parque linear do cajuru 
Passa Por reforma

morte misteriosa na madrugada

População avalia 
impacto do binário 
Três meses após a finalização das obras e entrega da trincheira que liga os bairros Jardim das 

Américas e Cajuru, o que mudou na vida do bairro? Quais foram os principais beneficiados e 

prejudicados?

A muda nça no tráfego após a 
inauguração da tr incheira que liga 
as r uas Rodolfo Sen ff, nos fundos 
do Shopping Ja rdim das A mér icas, 
e Reina ldo Issber ner, do outro lado 
da rodov ia BR-277, já no ba ir ro Ca-
jur u, trou xe a lterações na rotina 
de moradores e comercia ntes. A lgu-
mas positivas, outras nem ta nto. A 
obra, concluída em 14 de dezembro 
de 2007, fa z pa r te do binár io Capão 
da Imbuia-Hauer, que liga pratica-
mente em lin ha reta, 9 k m entre os 
dois ter mina is. 

Entre os pr incipa is beneficia-
dos est ão 85 mil passageiros que 
são tra nspor tados em 30 lin has de 
ônibus que passa m pelo loca l todos 
os dias, incluindo a lin ha Inter 2, 
uma das pr incipa is da cidade. A 
va ntagem é a otimização do tempo. 
A obra, orçada em R$ 9,7 milhões, 
foi fina nciada pa rcia lmente pelo 
Ba nco Intera mer ica no de Desen-
volv imento (BID).

“A impressão que ten ho é que 
o mov imento aumentou. Mas pelo 
menos est á f luindo, sem congestio-
na r”, comenta o motor ista da lin ha 
Inter 2, Jouglas Miguel Neves, 42, 
há três a nos nesse trajeto. “O nú-

mero de veículos aumentou sim”, 
con fir ma Ca io Fur nes, 45, fa r ma-
cêutico e comercia nte loca l. “Mas 
acho que se deve ao escoa mento do 
trâ nsito dev ido às obras na BR-116, 
se não tivesse o novo sentido duplo 
das tr incheiras, esta r ia um caos”, 
pondera.

A ntes da obra o mov imento era 
intenso na r ua Ma rcos Sma n hotto. 
“Pela ma n hã e na hora do a lmoço 
sempre hav ia congestiona mento”, 
conta Lurdes Ma r ia Zagonel, 53, 
cor retora de imóveis. “A obra solu-
cionou esse problema”. 

As pr incipa is recla mações 
sugira m de comercia ntes. Nas 
r uas que perdera m mov imento de 
veículos, as vendas ca íra m pro-
porciona lmente. “São muda nças 
que acontecem e não podemos fa zer 
nada, a lém de dei xa r de ga n ha r, 
ex iste uma queda no va lor do ponto 
(imóvel) e o crescimento de concor-
rentes nas r uas que ga n ha ra m mo-
v imento”, la menta o comercia nte 
A ir to Colaço, 42, ca i xa de um posto 
na r ua São Vicenti Pa lloti. “A inda 
não pudemos ca lcula r o prejuízo, 
acho que em um a no teremos um 
número, por enqua nto chuto uma 

queda de 30%”. O sen hor Ma rcos de 
Souza, 48, dono do ba r na esquina 
da r ua Reina ldo Issber ner com a 
Miguel Ca luf, comenta que a ntes 
da obra essa r ua era de ter ra. Sua 
única quei xa é que não pla neja ra m 
fa i xas pa ra estaciona r e com isso 
seus clientes fora m prejudicados.

Outras recla mações surgira m 
dos moradores da Vila Cajur u. Com 
a muda nça do tráfego da r ua Luiz 
Fra nça, o loca l ga n hou todo o es-
coa mento, incluindo ônibus e ca-
min hões. O projeto das v ias gerou 
uma cur va acentuada e em declive 
na esquina das r uas Prof. Niva ldo 
Braga com a Miguel Ca luf e os mo-
radores temem por acidentes. “Se 
um ônibus ou um ca r ro descer des-
gover nado, e se perder na cur va,  
vão voa r por cima de nossas casas, 
não há mureta que agüente”, co-
menta Gláucio Comba, 27, mestre 
de obras. Outras recla mações sur-
gira m dev ido à fa lta de sustentabi-
lidade do solo, prejudicado com as 
muda nças. “O chão treme basta nte 
e acho que não demora muito pa ra 
surgirem rachaduras nas pa re-
des”, diz L eonor Pacinsk i, 36.

 Dennis Julia n Chyla

A rua que antes era de terra agora está pavimentada e sinalizada, a única reclamação é a falta de faixas para estacionar.
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Segundo dados da Secretaria de Estado de Segurança Pública (Sesp), o 
número de homicídios neste ano em Curitiba é praticamente o dobro em relação 
à media mensal de 2007. Nesse ritmo, a capital pode chegar perto dos mil homi-
cídios até o fim do ano. Mas dados do Grupo Auxiliar de Planejamento (Gap) da 
Polícia Civil comprovam que a taxa de homicídios dolosos em Curitiba foi maior na 
década de 1990 do que nos últimos cinco anos. Nos 13 anos retratados na tabela 
da Polícia Civil, vê-se, por exemplo, que em 2004 foram registrados 472 homicí-
dios, exatamente o mesmo número de 1995. Entretanto, a população curitibana 
em 1995 era de pouco mais de 1,3 milhão de habitantes. Em 2007, Curitiba atinge 
a marca de 1,8 milhão de habitantes - ou seja, 36% a mais.

A Secretaria da Segurança já colocou em prática a estratégia de “congelar” as 
áreas onde acontecem os homicídios. De acordo com o Geoprocessamento, cinco 
bairros da capital - CIC, Sítio Cercado, Tatuquara, Uberaba e Cajuru - concentram 
60% dos homicídios registrados em Curitiba, embora representem apenas 30% da 
população da cidade.

A Prefeitura Municipal de Curitiba está realizando a pavimentação e a 
revitalização de 41,3 quilômetros de ruas em diversas regionais da capital. 
Entre elas, a do Cajuru é a mais beneficiada. No total serão asfaltadas 28 ruas, 
totalizando 4.650 metros. A pavimentação da rua Oscar Schrappe Sênior, como 
exemplo, irá atender a mais de dez anos de pedidos da comunidade. A Prefeitu-
ra forneceu uma lista com os nomes de algumas das ruas que estarão em obras: 
avenida Florianópolis, rua 2, Arsênio de Azevedo, Assma Karam, Comendador 
Dr. João Manoel da Cunha, Egito, João Getúlio, José Fabiano Barcik, Lauro Pas-
tre, Miguel Caluf, Teodoro Alves, Teófilo Otoni. O canteiro de obras inclui ainda 
as travessas A, G, 1, 2, Bom Jesus, Carmelina, Curitiba, Dalvina, São Sebastião. 
Entre as obras previstas está o recapeamento na avenida Florianópolis entre as 
ruas Natal e Luiz França. Serão substituídos 800 metros do antigo asfalto pela 
colocação de um novo pavimento. A Prefeitura irá investir neste empreendi-
mento R$ 300 mil. A solicitação do serviço partiu de uma emenda parlamentar 
apresentada por um vereador.

A família de Neuza de Paula e Carlos Antonio da Silva vive ao lado da linha 
férrea na área conhecida como vila Autódromo, no Cajuru. Segundo Carlos, os 
problemas variam entre “não tem rua oficial passando na frente da casa, não tem 
luz, não existe coleta de lixo, falta esgoto e o carteiro não chega”. A companhia 
de Habitação Popular de Curitiba (Cohab) está cadastrando as famílias que vivem 
em situação semelhante à da família Silva. Duas equipes de assistentes sociais e 
estagiários, num total de 20 pessoas, percorrem as ruas para numerar as casas e 
entrevistar os moradores. O trabalho faz parte do projeto de intervenção na vila 
e pretende beneficiar cerca de 200 famílias. Os moradores serão reassentados em 
loteamento a ser criado na mesma região.

O Parque Linear do Cajuru, às margens do rio Atuba, passa por uma reforma 
geral. O parque conta com 104 mil metros quadrados divididos em cinco canchas de 
vôlei, seis canchas de futebol de areia, parquinho infantil, mesas de jogos e ciclovia. 
A reforma é feita por equipes das secretarias municipais de Obras, Meio Ambiente e 
do Distrito de Manutenção Urbana da Regional Cajuru. O parque foi construído num 
local onde viviam 120 famílias em situação de risco, que foram transferidas para 
uma área urbanizada no mesmo bairro. “A criação do Parque Linear atende a duas 
funções. Uma delas é preservar a faixa de drenagem do rio e evitar novas ocupações 
na área. A outra é oferecer à população local um alternativa de lazer e recreação”, diz 
o administrador regional do cajuru, César Ferreira Filho.

Edison Maurício da Silva, 22 anos, foi assassinado na rua Desembargador 
Antônio Franco Ferreira da Costa, perto de sua casa, no bairro Cajuru. Segundo 
informações da Delegacia de Homicídios, durante a madrugada do dia 16, pessoas 
que moram na região onde aconteceu o crime ouviram três tiros e o som de uma 
motocicleta. Com a chegada dos policiais militares, constatou-se que Edison usava 
uma pulseira de identificação de uma danceteria do bairro Rebouças, indício de 
onde o rapaz teria supostamente passado a noite.



Após um 'tour' do centro ao 
Ba ir ro A lto, as expedições pela 
Zona Leste continuam. Nesta ter-
ceira edição do Capita l da Notícia, 
resolvemos emba rca r em outra 
v iagem. Dessa vez, pa ra um luga r 
onde se fica, em gera l, muito tempo 
pa rado - o que não significa que seja 
um loca l sem mov imento. Ninguém 
fa z essa 'peregr inação' por la zer. 
Na verdade, ev itamos ao máx imo 
ta l destino. Mas é difícil que a lgum 
morador da região nunca tenha pre-
cisado ir ou leva r a lguém da família 
ao Centro Municipa l de Urgências 
Médicas Cajur u (CMUMC). Trata-se 
da única unidade de saúde da Zona 
Leste com atendimento 24 horas.

Qua ndo nos encaminhamos ao 
loca l da repor tagem, no fina l da ta r-
de de terça-feira (18), nuvens cinzas 
cobr iam o céu. E a ameaça de chuva 
pa recia dificulta r a inda ma is a v ida 
dos usuár ios, a fina l qua ndo se fa la 
em saúde pública imagina-se mui-
ta gente doente, cor rer ia, pessoas 
chora ndo de dor. Um caos tota l como 
nor ma lmente acontece nos postos 
24 horas de Cur itiba e de todo o Bra-
sil. Chega ndo ao CMUMC, percebe-
mos que muita coisa tinha mudado, 
ta nto na estr utura do lado de fora, 
qua nto na orga nização do lado de 
dentro. Encontramos pessoas doen-
tes sim, pois a fina l é uma unidade 
de saúde, mas não v imos gra ndes fi-
las e nem ninguém gr ita ndo de dor.

Na entrada do posto, por tas de 
v idro proporcionam a luz natura l, 
tor na ndo o ambiente ma is agra-
dável e leve. À direita fica a sa la de 
espera com suas enor mes ja nelas, 
vár ias cadeiras, um pa inel eletrôni-
co e um telev isor de última geração. 
À esquerda, os vár ios consultór ios e 
um gua rda municipa l responsável 
pela segura nça do loca l

A estrutura mudou em relação 
aos postos mais antigos, todo o sis-
tema de consultas está informati-
zado. Ao chegar para ser atendido, o 
cidadão passa por um balcão onde 
se identifica e é encaminhado para 
uma sala onde aguarda até ser cha-
mado. Há uma telev isão de plasma 
42 polegadas para ajudar o tempo 
passar mais rápido. Curiosamente, 
assiste-se a uma novela um tanto fora 
da realidade daqueles que ali estão. O 
monitor div ide a atenção de enfermos 
espectadores com um painel eletrô-
nico com os nomes dos médicos e dos 
pacientes que estão sendo atendidos 
naquele momento. O painel sinaliza 
quando um novo paciente é chama-
do. Ninguém fica gritando o nome do 
próx imo doente a ser atendido, como 
seria possível imaginar. As cadeiras 
não são das mais confortáveis para 
alguém com mal-estar, mas são me-
lhores do que os banquinhos que 
ex istem em outros postos de saúde ou 
do que ficar esperando em pé. 

A consulta
Resolvemos acompa n ha r um 

usuár io que chega pa ra ser aten-
dido às 17h30 com for tes dores de 
cabeça e ga rga nt a - ele não se mos-
tra muito disposto a conversa r, 
pois não se sente bem. Fa la apenas 
que podemos lhe acompa n ha r e 
que não quer ser identi ficado pelo 
nome. Ba i xo, mag ro, ca lça jea ns 
e ca m iset a pret a, 41 a nos e muito 
ca lado. Ele passa pela ver i ficação 
e é enca m in hado pa ra uma pré-
consult a com as en fer meiras. Vol-
t a à sa la de telev isão onde agua rda 
por 1h10 pa ra a í sim ser atendido 
pelo clín ico gera l. Aprox imada-
mente 20 m inutos de atendimen-
to. Ele sa i e descobre que est á com 
uma v irose, que deve ser trat ada 
pa ra não se tra nsfor ma r numa 
g r ipe for te ou até em pneumon ia. 
Ele sa i chateado, pois va i ter que 
gast a r com remédios, mas feli z por 
não est a r sentindo as dores que 
sentia a ntes.

Artimanhas x enfermeiras
O CMUMC tem seus pontos 

bons, como já fa la mos acima, mas 
tem seus pontos negativos ta m-
bém, pois em dias de ma ior mov i-
mento a espera pa ra ser atendido 
pode chega r de duas a três horas, 
sendo um absurdo pa ra quem es-
pera e a lgo cor r iqueiro pa ra quem 
a li traba lha. Conversa mos com a 
funcionár ia Joelma Baptista, que 
nos ex plica que todo mundo acha 
que sua doença é a pior de todas e 
que todos querem pr ior idades. "Tem 
uns que vêm cor rendo lá de fora e 
qua ndo chega m aqui não conse-
guem nem a nda r só pa ra tenta r ter 
pr ior idade. Tem umas mulheres 
que sabem que nós coloca mos na 
frente da fila quem tem cálculo re-
na l e elas sempre qua ndo vêm aqui 
fa la m a mesma coisa só pa ra ter a 
pr ior idade. As pessoas que est ão 
na espera fica m bravas qua ndo co-
loca mos uma pessoa de idade como 
pr ior idade, fa lta educação pa ra 
os usuár ios". Joelma é au x ilia r 
de en fer magem e est á na recepção 
porque há um rodízio entre os fun-
cionár ios pa ra não se estressa rem 
e aquela era a sema na dela na 'lin ha 
de frente' do atendimento.

Em um ambiente novo e limpo, o 
Centro de Urgência Médicas do Caju-
r u funciona 24 horas por dia e conta 
com nove médicos de pla ntão, sendo 
cinco clínicos gera is, dois pediatras 
e dois pa ra emergências. O ser v iço 
pode contrasta r com a rea lidade de 
diversos outros postos de saúde. O 
ponto em comum, no enta nto, está 
nas reclamações – a ma ior pa r te de-
las sobre o tempo de espera em frente 
à T V de plasma.

Er ick Costa
Lucas Rufino

EspEcial
ZONA LESTE - CAPITAL DA NOTÍCIA | 0524 de MARÇO de 2008

Plasma para aguentar a espera
Moderna unidade 24 horas do Cajuru enfrenta problemas típicos de ‘postinhos’ de saúde, como demora de mais de uma hora no atendimento

O Centro de Urgências Médicas do Cajuru funciona 24 horas por dia e conta com nove médicos de plantão.
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Após identificação no balcão de atendimento, os usuários aguardam chamada para consulta no painel eletrônico.





tarUMã
ZONA LESTE - CAPITAL DA NOTÍCIA | 0724 de MARÇO de 2008

Tarumã de todos os santos
Freqüentadores do bar Santos testemunharam o desenvolvimento recente do bairro,  a chegada do asfalto e do transporte coletivo

O desenvolv imento do ba ir ro 
do Ta r umã aconteceu somente a 
pa r tir da chegada do Jockey Clube 
do Pa ra ná, em 1955. A pa r tir de en-
t ão, começou a receber a lgum tipo 
de in fra-estr utura, como sa nea-
mento e água enca nada. Até o início 
da década de 90, a situação a inda 
era precár ia, com r uas de ter ra e 
fa lta de tra nspor te público. 

Quem ajuda a conta r um pouco 
dessa histór ia são os freqüentado-
res do Ba r e La nchonete Sa ntos, lo-
ca lizado na Konrad Adenauer, hoje 
uma das pr incipa is v ias do ba ir ro. 
Dif ícil não encontra r mov imenta-
ção na pequena por ta do botequim 
dia e noite dura nte a sema na. Se-
gundo a comercia nte e propr iet ár ia 
do ba r, Sever ina Sa ntos, moradora 
do ba ir ro há 20 a nos, as coisas já 
fora m diferentes. “Hav ia apenas 
uma lin ha de ônibus, o Higienópo-
lis, e pa rava na a ntiga Cer veja r ia 
A nta rctica, era um sacr if ício, ti-
n ha que a nda r por uns dez minu-
tos na poeira”.  

Com o passa r de a lguns a nos e 
a v inda de impor ta ntes empreen-
dimentos como o Cemitér io Ver ti-
ca l, a sub-sede do Pa ra ná Clube e 
a UniBrasil, a região foi crescendo 
e recebendo condições adequadas 
pa ra uma v ida digna não apenas 
aos moradores, e sim a todos que 
necessita m v ir ao ba ir ro. Qua ndo 
veio mora r no Ta r umã, Sever ina 
conta, “os v izin hos dela era m o 

reca nto dos idosos e o colégio das 
freiras”, atua l prédio da UniBrasil. 
Ela fa z menção à pouca qua ntidade 
de moradores na época. Pa ra se ter 
uma idéia, a população do ba ir ro 
hoje é estimada em 7.045 habita n-
tes, o que equiva le a 0,44% da po-
pulação cur itiba na. Os dados são 
do Censo 2000 do IBGE (Instituto 
Brasileiro de Geogra fia e Estatís-
tica) e do IPPUC (Instituto de Pes-

quisa e Pla neja mento Urba no de 
Cur itiba). A ta xa de crescimento 
a nua l da população do Ta r umã en-
tre 1996 e 2000 foi de 0,748.  

Sever ina lembra de como fa zia 
pa ra sobrev iver, teve uma ba nca 
de doces e sa lgados por quase três 
a nos, e assim, leva ntou recursos 
pa ra abr ir seu própr io comércio em 
meados de 1991. Indagada sobre 
seus melhores clientes, comenta: 

“o pessoa l do Jockey apa rece aqui 
todo dia, eles basica mente sus-
tenta m meu ba r, sempre pedindo 
aquela cachaçin ha e aquela cer veja 
bem gelada, mas ten ho clientes t ão 
bons qua nto eles”, sor r i. A única 
coisa de que sente fa lta é de br iga 
entre bêbados, “fa z ta nto tempo 
que não vejo uma por aqui, é lega l 
porque sempre os dois caem e fica m 
abraçados depois”. 

Segundo o domador de cava-
los Demér io Mendes, morador do 
Ta r umã há ma is de 40 a nos, o 
ba ir ro “tin ha gra ndes ba n hados 
e luga res pa ra a nima is de tração, 
não ex istia quase nen huma casa e 
era muito per igoso ca min ha r por 
causa dos pâ nta nos ex istentes 
a ntiga mente”. Questionado sobre 
o progresso presenciado por ele, 
comenta que “foi essencia l, porque 
a ntes o ba ir ro era desprezado e 
os moradores esquecidos, foi uma 
benção o incr ível desenvolv imento, 
e por sor te, acompa n hei a ma ior ia 
deles”. 

O aposentado Ada lber to Tor-
res, morador há dez a nos, a fir ma 
que “tem saudades do cheiro da 
água misturada com o mato, e des-
de que fora m pla ntados euca liptos 
pa ra suga rem a água, nunca ma is 
tive essa sensação, mas lógico que 
a região ficou ma rav ilhosa, e com a 
tra nqüilidade e a mizade que sem-
pre ex istiu no Ta r umã”. 

José Rodr igues da Silva Neto

“tinha grandes 
banhados e lugares 

Pra animais de 
tração, não existia 

quase nenhuma 
casa e era muito 

Perigoso caminhar 
Por causa dos 

Pântanos existentes 
antigamente”.

O Bar e Lanchonete Santos, na rua Konrad Adenauer, acompanhou o crescimento do Tarumã.

Freqüentadores do bar, localizado ao lado do Jockey, contam a história do bairro.

Fo
to

s: 
Jo

sé
 Ro

dr
igu

es
 da

 Si
lva

 N
eto

estádio do Pinheirão é alvo de atos de vandalismo até à luz do dia
Desde que foi lacrado, em ma io 

de 2007, o Centro Poliespor tivo do 
P in heirão causa problemas aos 
v i z in hos. Segundo os moradores 
da região, o motivo é o aba ndono 
pela Federação Pa ra naense de Fu-
tebol (FPF), órgão que adm in istra 
o est ádio. O espaço t a mbém v irou 
o ponto de encontro de jovens que 
fa zem uso de drogas e deter iora m 
o patr imôn io. 

Pa r te da v izin ha nça do est ádio 
relata que a lguns jovens aprovei-
ta m a noite pa ra pi xa r os muros 
e fa zer outros atos ilícitos. “Eles 
fica m bebendo, gr ita ndo, usa ndo 
drogas, acho que até já entra ra m 
lá”, disse a dona de casa L eonora 
Pereira da Silva. 

O au x i l ia r de l i mpez a da 
FPF, Va ldec i r Dias de Ca r va l ho, 
i n for ma que ex istem dois v ig ias 
notu r nos, que revez a m ent re si 
a esc a la, mas que não dão cont a, 
pois não a nda m a r mados. “Tem 
gente que vem a í até de dia, pa ra 
leva r os fios de lu z. Às vezes o pes-
soa l vem até a r mado. Ta mbém já 

ent ra ra m lá dent ro e quebra ra m 
o vestiár io”.

Pa ra o f la nelin ha Lauro A n-
tôn io do A ma ra l, o fecha mento do 
P in heirão prejudicou quem tra-
ba lhava com o comércio a mbula n-
te em dias de jogos. “Sempre que 
tin ha jogo eu t ava lá, cuida ndo dos 
ca r ros. Era uma g ra n in ha a ma is 
e a ma ior ia do pessoa l a í, que ven-
dia o seu pão, sa iu perdendo com 
isso”, Lauro hoje cuida de ca r ros 
ao lado do Detra n.

O v ice-presidente da FPF, 
Eliseu Sieber t, in for mou que a 
Federação só trat a rá do assunto 
P in heirão após as eleições, que 
ocor rem em abr il. “Por enqua nto 
prefer imos toca r o futebol ao in-
vés de lida r com o est ádio. Teremos 
eleições no dia 15 de abr il e a í vere-
mos o que é que va mos fa zer”. 

Atua lmente jovens aproveita m 
o pátio do Pin heirão pa ra a nda r de 
skate, uma auto-escola o usa pa ra 
aulas de ba liza e motoqueiros fa-
zem a festa aos domingos, com suas 
ma nobras per igosas.

Repasse histórico
No dia 30 de ma io de 2007, por 

ordem do juiz da 18ª Va ra Cível de 
Cur itiba, pelo motivo de não apre-
senta r segura nça aos torcedores, o 
Centro Poliespor tivo do Pin heirão 
foi lacrado. O ato pegou de sur pre-
sa entidades do espor te que fa zia m 
uso do Pin heirão, o time profissio-
na l de futebol do Pa ra ná Clube, a 
Federação Pa ra naense de Atletis-
mo (FA P), a Associação dos Árbitros 
do Pa ra ná, o Museu da Federação 
Pa ra naense de Futebol e o Tr ibuna l 
de Justiça Despor tiva. Pois tive-
ra m que procura r outros loca is, às 
pressas, pa ra suas sedes.

A FPF e o Gover no do Estado 
chega ra m a cogita r o Pin heirão 
como pa lco pa ra os jogos da copa 
do mundo em 2014, sem sucesso, 
dev ido ao ter reno do est ádio ter sido 
leiloado pa ra um gr upo de inves-
tidores constr uírem um shopping 
center. A Federação recor reu da de-
cisão e retomou a posse do Pin hei-
rão, que est á desativado.  

Yur i Michel StelleO estádio agora é palco de pichações, vestiários quebrados e de roubo de fios de luz.
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Município completa 16 anos
Desenvolvimento urbano de Pinhais tem como marcas o crescimento populacional, fortalecimento do comércio e instalação da estrutura de transporte coletivo

Aumento populaciona l, eco-
nomia de ser v iço e tra nspor te. 
Passados 16 a nos da ema ncipação 
política do município de Pin ha is, 
comemorada no último dia 20, são 
essas a lgumas das tra nsfor mações 
recentes da cidade percebidas pelos 
moradores. “Mudou muita coisa. 
Esse ter mina l sequer ex istia”. As 
lembra nças são de Ja ndira Iurk iv, 
propr iet ár ia de uma das ma iores 
lojas do Ter mina l Rodov iár io de Pi-
n ha is. Há sete a nos, ela abr iu seu 
maga zine de roupas no loca l e não 
se a r repende. “Todos os dias, muita 
gente passa pelo ter mina l e a ma io-
r ia v ive aqui mesmo na cidade”, co-
menta a lojista.

A população mov imenta o co-
mércio, que se estende pelas pr inci-
pa is avenidas da cidade – Ca milo de 
L ellis ou Ira í, por exemplo. Ao con-
trár io de tempos passados – qua n-
do Pin ha is atra ía exclusiva mente 
indústr ias -, o atua l per fil econô-
mico é voltado pa ra os ser v iços de 
segundo e terceiro setores. Produ-
ção industr ia l e comércio va rejista 
fa zem do município a 12ª economia 
do Pa ra ná. A lém disso, em Pin ha is 

registra-se o ma ior índice de em-
pregabilidade do estado.

Pa ra Da niele Nauck Baduy, 
diretora do Depa r ta mento de De-
senvolv imento Urba no (repa r tição 
da Secreta r ia Municipa l de Pla-
neja mento), o considerável número 
de habita ntes em Pin ha is é ref lexo 
do incremento populaciona l regis-
trado entre 1980 e 1990. “A cidade 
passou a ser ma is povoada graças 
ao desenvolv imento urba no da re-
gião”, ex plica.

O crescimento do município, de 
fato, acompa n hou o aumento gra-
dativo da população. “Qua ndo eu 
v im mora r aqui, as r uas era m to-
das esburacadas e ma l tin ha ôni-
bus”, recorda Ma rliza Rodr igues. 
Ela, professora da rede municipa l 
de ensino, mudou-se pa ra Pin ha is 
há 15 a nos, junto com sua fa mília. 
Na época, o comércio era pouco de-
senvolv ido, assim como a rede de 
tra nspor te coletivo.

A ntigo distr ito de Piraqua ra, 
hoje Pinha is concentra impor ta n-
tes centros de ativ idade industr ia l, 
prestadores de ser v iço dos três seto-
res econômicos, e a inda atra i gra n-

de número de migra ntes. De acordo 
com a contagem oficia l rea lizada 
em 2007 pelo Instituto Brasileiro 
de Geogra fia e Estatística (IBGE), o 
município – menor em área ter r ito-
r ia l no Pa ra ná - possui população 
aprox imada a 112.038 habita ntes. 
Apesa r do elevado índice populacio-
na l, somente 50% da área tota l de Pi-
nha is é urba nizada. A outra metade 
cor responde a va zios demográficos, 

nos qua is não ex iste povoamento. 
Com isso, a população pinhaense 
concentra-se maciçamente nas 
áreas urba nas do município – o que 
ref lete a a lta densidade demográfica 
nessas regiões da cidade.

O mobiliár io urba no, bem 
como outros apa ratos municipa is, 
atingem a ma ior ia da população. 
Porém, a estr utura pública não 
se mostra, a inda, suficiente pa ra 

compor ta r todos os habita ntes – 
v ide os vár ios casos de lotação em 
unidades de saúde, por exemplo. “O 
idea l é uma utopia. A inda sofremos 
com deficiências, mas a cidade est á 
acompa n ha ndo as necessidades da 
população”, defende Baduy. Pa ra 
ela, a inda que haja fa lhas e limita-
ções no sistema, Pin ha is consegue 
atender a seus moradores. 

A nna Ca rolina A zevedo

Somente 50% da área total de Pinhais é urbanizada. A outra metade corresponde a vazios demográficos. A população é de 112 mil habitantes.
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Placas de mármore matam carregador
Na ma n hã do sábado 15, A r is-

teu Fer reira Ca ma rgo e Sebastião 
Cesár io Ma r in ho prest ava m ser-
v iços terceir i zados em uma ma r-
mora r ia, loca li zada no Ja rdim 
Pedro Demeterco, em P in ha is. Os 
dois operár ios cumpr ia m ma is 
um dia rotineiro de ser v iço, fa-
zendo o ca r rega mento de placas de 
már more em um ca m in hão.

Por volt a das 9h daquele dia, no 
pátio do Comércio de Már mores e 
Gra n ito La P iet à, A r isteu e Sebas-
tião posicionava m uma das placas 
que ser ia içada pelo guincho do 
qua l o veículo de ca rgas dispu-
n ha. Qua ndo todo o már more foi 

suspenso no cabo, pa ra, assim, 
ser erguido até a ca r rocer ia do 
ca m in hão, o guincho utili zado 
desprendeu-se, tomba ndo pa ra o 
lado.

As 20 placas que est ava m sen-
do içadas imediat a mente fica ra m 
solt as e ca íra m sobre os dois ope-
rár ios, prensa ndo-os. Estima-se 
que cada uma das placas pesava 
200 quilos. Ta ma n ho peso foi fat a l 
pa ra A r isteu, que mor reu na hora, 
esmagado entre o ca m in hão e uma 
pa rede. Já Sebastião foi enca m i-
n hado pa ra o Hospit a l Cajur u, em 
Cur itiba, com fer imentos g rav ís-
simos (a funda mentos no tóra x e 

crâ n io), sob r isco de mor te. Até o 
fecha mento dessa edição (21/03), 
ele per ma necia inter nado na en-
fer ma r ia do hospit a l, em est ado 
de obser vação.

De acordo com os ma nua is das 
com issões inter nas de prevenção 
de acidentes (Cipas), instituídos 
em g ra ndes empresas, o acidente 
de traba lho ca racter i za-se pelo 
exercício de t a refas a ser v iço da 
empresa, provoca ndo lesão cor po-
ra l ou per turbação funciona l que 
cause mor te e perda ou redução, 
per ma nente ou temporár ia, da ca-
pacidade pa ra a função.

A nna Ca rolina A zevedo

Hospital sem restrições?
Ex iste a possibilidade do Hos-

pita l Nossa Sen hora da Luz de Pi-
n ha is volta r a funciona r com todo o 
seu potencia l, mas não há data de-
finida pa ra o início dos traba lhos. 
Segundo Ca rla Gulka, do Depa r ta-
mento de Ma rketing e Comunica-
ção da Prefeitura de Pin ha is, o que 
fa lta é uma proposta que v iabilize 
a operaciona lização. “Há que se 
considera r a inda que um hospita l 
gera l no município impossibilita 
o investimento, desenvolv imento 
e ma nutenção de outras áreas da 
saúde pública, como a atenção bá-
sica, estratégia saúde da fa mília, 
credencia mento de especia lidades 
médicas e exa mes, a mpliação da 
relação de medica mentos padro-
nizados na fa r mácia municipa l, 
etc.”, a lega.

Na edição a nter ior, o Capita l da 
Notícia Zona L este constatou que o 
hospita l (com estr utura e equipa-
mentos) funciona com restr ições e 
atender ia apenas casos de emer-
gência. Pacientes com necessidade 
de trata mento especia lizado se-
r ia m deslocados pa ra outros hos-
pita is, até mesmo de Colombo ou 
Cur itiba. O própr io site da Prefei-
tura refere-se ao empreendimento 
como hospita l e mater nidade – de-
ver ia atender as especia lidades 
de clínica médica, cir urgia gera l, 

obstetr ícia e pediatr ia. Ser ia m 
prestados atendimentos de média 
complex idade.

A assessor ia da Prefeitura 
escla rece que a estr utura f ísica 
do hospita l foi readequada e é hoje 
utilizada pelo Pronto Atendi-
mento 24 Horas e pelo Centro de 
Especia lidades, com ser v iços de 
fisioterapia, assistência socia l, 
psicologia, fonoaudiologia, terapia 
ocupaciona l, unidade de saúde da 
mulher e a mbulatór io de tubercu-
lose e ha nseníase. A Secreta r ia 
Municipa l de Saúde esperava que 
o hospita l já contasse com novas 
especia lidades médicas pa ra que a 
população pudesse ser atendida no 
própr io município. A intenção era 
de impla nta r o atendimento de a lta 
complex idade.

A inda segundo a assessor ia, 
as gesta ntes possuem assistência 
ao pré-nata l em todas as Unida-
des Básicas de Saúde e têm como 
referência pa ra o pa r to o Hospita l 
e Mater nidade A lto Ma raca nã, que 
através de pactuação aprovada pela 
Câma ra Intergestores Bipa r tite 
do Estado – CIB, recebe o recurso 
fina nceiro proveniente das autor i-
zações pa ra inter na mento hospi-
ta la r – A IH’s - destinadas ao Muni-
cípio de Pin ha is.

Da Redação


