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Novo nome,
mesmo compromisso.
Confira o Editorial
na página 2.

10 mil exemplares!
Um ano possibilitando diálogos entre pessoas, instituições e comunidades.

Folha da Educação
50 anos da Presidente Vargas,
Escola Bento Gonçalves na
Câmara, cursos e oportunidades.
Pág. Central

Distribuição
Gratuita!
Anuncie aqui!
8138.5773

Enamorados
A cada instante da vida nos deixamos enfeitiçar, encantar, enamorar por alguém ou por
alguma coisa que vemos ou fazemos. Isso nos constitui, integra nossos desejos e nos
faz seguir em frente, adiante, rumo ao futuro.
Mas neste mês, por conta de nossa constante ou eventual fixação em datas, esse
encantamento assume outras feições, outras formas e um endereço apenas:
aquela ou aquele a quem nos entregamos de corpo e alma, com quem
partilhamos 'segredos de liquidificador'. Segredos de muitos anos ou de
minutos, quem sabe? Que sejam momentos eternos enquanto durem, e como
gostaríamos (mesmo sem assumir) que durassem muito... Para sempre!
É! E que assim seja! Eterno... Até porque ninguém da eternidade sabe. Mas sabemos que homens e mulheres, com variados arranjos, buscam a felicidade. Buscamo-la sempre e nem sempre a valorizamos (podia ser melhor...).
Que neste junho, do dia 1º ao dia 30, com uma deliciosa parada no dia 12,
fiquemos mais enamorados, com fome e sede de vida, de felicidade, de amor!
Pois todos e todas nós somos ou fomos namorados e sempre estaremos
enamorados!
Jornal Entre-Bairros, enamorado pela vida!
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FONES ÚTEIS

Segurança Pública
BM – Parque dos Maias ............................................. 3367.5443
BM – Rubem Berta/Leopoldina .................................. 3366.1577
22ª Delegacia de Polícia ............................................. 3340.3138
18ª Delegacia de Polícia ............................................. 3387.6683
14ª Delegacia de Polícia ............................................. 3340.2299
Conselho Tutelar Microrregião 02 ............................... 3364.1977
Conselho Tutelar Microrregião 10 ............................... 3344.4821
Denúncia Anônima (SJS/RS) ................................................ 181
Disque-Denúncia sobre Abuso e Exploração
Sexual contra Crianças e Adolescente .................................. 100

Saúde
Asa Branca ................................................................ 3364-3767
Assis Brasil ................................................................ 3364-2744
Batista Flores ............................................................ 3387.6033
Beco dos Coqueiros ................................................... 3340.2267
Chácara da Fumaça ................................................... 3386.1166
Conselho Municipal de Saúde ..................................... 3289-2847
Costa e Silva ............................................................. 3357.2469
HPS .......................................................................... 3289.7999
Jardim Itú ................................................................. 3357.2473
Jardim Leopoldina ..................................................... 3357.2474
Jenor Jarros ............................................................. 3366.3232
Nova Brasília ............................................................. 3364-1731
Nova Gleba ............................................................... 3367.2907
Parque dos Maias ...................................................... 3357.2475
Passo das Pedras I .................................................... 3348.8686
Passo das Pedras II ................................................... 3347.7170
Planalto .................................................................... 3347.0877
Ramos ...................................................................... 3367-3321
Rubem Berta ............................................................. 3366.2811
Santa Fé ................................................................... 3368.3487
Santa Rosa ................................................................ 3367.1662
Santo Agostinho ........................................................ 3365.7900
São Cristóvão ............................................................ 3366.3872
Sarandi ..................................................................... 3365-3177
Vila Elizabeth ............................................................. 3364-1342
CS Bom Jesus - Emergência 24h
Clínica geral/pediatria ............................................... 3338.5388

Por que Entre-Bairros?
Porque a vida é dinâmica e o Jornal Eixo da Baltazar cumpriu seu
destino: abrir portas e desbravar horizontes. Como a vida, os horizontes
foram borrados e as fronteiras alargadas no vaivém das relações sociais
que constituíram o JEB um jornal de bairro posicionado, a favor do
diálogo e de relações humanas marcadas pela ética de defesa da vida e
das humanidades.
Sonhamos com uma sociedade plural, onde a humanidade é impossível, mas onde a vida acontece nuns cem números de culturas, de
humanidades.
Vai-se o Eixo da Baltazar, mas fica o JEB, preservando a cúmplice
relação com o Eixo-Baltazar e suas comunidades, e ampliando e solidificando a relação com as regiões Norte, Nordeste e Noroeste, estreitando
laços com os bairros Sarandi, Mário Quintana, Jardim Itú e arredores.
Entre-bairros também porque a vida acontece em cada casa, em cada
prédio e rua, e se enlaça no bairro. Com a mudança queremos preservar
o que o JEB tem de fundamental desde seu início, que é a possibilidade
do estabelecimento de um maior diálogo entre pessoas, instituições e
comunidades. E, ao mesmo tempo, objetivamos nos tornar um jornal
'mais caseiro' e menos estrangeiro para os leitores de bairros não-limítrofes com a Av. Baltazar de Oliveira Garcia.
Entre-bairros também porque estamos apostando na continuidade
deste trabalho, dessa possibilidade de diálogos para 'além do espelho',
promovendo a leitura e o conhecimento entre comunidades vizinhas com problemas e potencialidades nem sempre comuns, mas passíveis
de ações solidárias.
Nesta nova etapa, o JEB inaugura seu primeiro Conselho Editorial,
buscando um olhar mais permanente e comprometido com a construção de uma comunicação engajada com relações éticas de respeito às
diferenças.
Assim nosso
abraço de boasvindas a Hamilton, Lourenço e
Stelamaris, que
de formas variadas já integravam
esse esforço e
agora passam a
ter uma missão especial e própria nessa caminhada.
Igualmente nosso agradecimento a todas as mais de 150 pessoas
que dividiram conosco parte de seus tempos na festa de aniversário do
JEB no dia 16 de maio, e nosso convite a maior interlocução através da
página do JEB na Internet: http://jeb2007.ning.com/. Isso é claro, para
aqueles que têm acesso e conhecimento para lidar com o mundo virtual,
para os demais as cartas e manifestações pessoais continuam muito
bem-vindas!
Bom mês de junho para tod@s!
José Carlos Sturza de Moraes
Coordenador do JEB

Gérson Melo
Músico, compositor e intérprete. Em seu trabalho traz o melhor da
MPB, Som Brasil, Groove e Pop Rock. Apresentação especial para Bares,
Cafés, Casas de Shows e Eventos. Formato Solo (voz e violão), Trio (Contrabaixo, bateria e vocais) ou Banda Completa.
Repertório: Legião Urbana, Cazuza, Djavan, Lenine, Ed Mota, Ana Carolina...
Contatos: Agenda no Perfil/Orkut: Gérson Melo
E-mail: gersonmusico@yahoo.com.br | Fone: 9708.8880

Prefeitura
CAR NORTE/Posto Avançado Eixo da Baltazar
Baltazar de Oliveira Garcia, 2132 ............................... 3344.4078
CEVI/SME - Vila Ingá ................................................. 3348.2079
Centro Regional de Assistência Social:
Eixo-Baltazar e Nordeste ........................................... 3344.2364
Assist. Social – Módulo Nordeste ............................... 3387.6209
Assist. Social – Módulo Timbaúva ............................... 3366.6610
Assist. Social – Módulo Santa Rosa ............................ 3367.6279
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CARTAS

Porto Seco e Centro Vida
Olá! Adorei o jornal JEB ano II, nº 12 de abril de
2008. Foi meu primeiro contato com o jornal. O jornal
está certo de criticar a prefeitura sobre o Complexo Porto
Seco na reportagem de capa, mas tem também o Centro
Vida do Estado. Este espaço está ai há mais de 10 anos e
é subutilizado. Tem o campo oficial de futebol, quadras
cobertas, mas poderia ter mais. As quadras ao lado do
campo nos fundos estão degradadas, não tem iluminação.
No espaço coberto, deveria haver até piscina coberta pra
esportes. Vejo poucos cursos gratuitos em relação ao enorme espaço do centro. Mas tem coisas boas: a biblioteca é
excelente, tem o tele-centro que deveria ser maior e ter
sempre micros livres. Não sei se é boato, mas ouvi dizer
que o governo vai vender o espaço, o que seria uma grande
pena pra Zona Norte e Eixo-Baltazar. Como falei, não sei
se é verdade. Não sei por que tiraram o SINE Vida do local
e colocaram na Assis Brasil, onde está sempre cheio e já
cheguei lá e não fui atendido porque estava cheio. Outro
problema é o acesso lateral pros fundos que virou rua e
tem transito (intenso) de carros e pessoas sem espaço
seguro pra transitarem. O chão é batido e cada carro que
passa engolimos poeira. Se é pra virar rua que seja bem
feito! Acho q a comunidade da Zona Norte e Eixo-Baltazar merece um lugar de lazer e onde o trabalhador e sua
família possam fazer cursos e ter qualificação. Esse local
pode ser o Centro Vida, é só o governo querer! Adriano
Garcia
Lotação Parque dos Maias
Ola! Gostaria de manifestar minha preocupação quanto aos horários de trabalho dos motoristas de lotação
"Parque dos Maias", pois sou moradora do bairro e uso a
mesma todos os dias e percebi que os motoristas trabalham da manhã à noite e isso me preocupa. É um serviço
muito estressante e arriscado tendo em vista que transportam pessoas. Gostaria de saber do Ministério do Trabalho e da EPTC se essa situação esta correta e dentro da
Lei. Cheila Oliveira de Melo
Trânsito & Ruas Inacabadas...
Extrato da correspondência enviada à Ouvidoria da
Câmara de Vereadores (protocolada em 19/3), sem resposta ao leitor: O assunto do momento na capital é o
intenso trafego de veículos de nossas ruas. Guardadas as
proporções, chegaremos lá, onde São Paulo está chegando. Há veículos demais, para ruas e avenidas de menos.
Soluções em curto prazo não há. Paliativos, como rodízio
pelo n. da placa, não é solução. Metrô? Pelo custo e o
longo prazo de duração da obra, nem pensar. Atrevo-me
sugerir duas soluções, que em médio prazo irá resolvendo
os problemas. A primeira é de domínio publico. Dotar
nossa frota de transporte coletivo de mais conforto. Ar
condicionado, veículos confiáveis, corredor e estações de
ônibus, com mais limpeza e policiamento, multar severamente os "anunciantes", que sujam e depredam as mesmas. A segunda sugestão. Ruas e avenidas inacabadas e
interrompidas por toda a cidade. Vou lhes citar um exemplo. Bairro Rubem Berta.
(...) Vejamos. Av. Baltazar Oliveira Garcia em obras.
Av. Sertório, entre Assis Brasil e Baltazar Oliveira Garcia, inacabada. Av. Silvestre Felix Rodrigues, inexistente
entre Eng. Francisco R.Simch e inicio do trecho do Conj.
Res. Costa e Silva e entre este e o Parque Sta Fé, mais
precisamente até a Av. Rubem Kinijinik e finalmente pronta até a Av. Petrônio Portella. A ressaltar que o trecho
desta ao longo da área do Conj. Res. Costa e Silva é uma
bela e ampla avenida que sai do nada e vai e lugar algum.
Se pronta poderia ter sido ótima alternativa para Baltazar
Oliveira Garcia, em obras. É paralela. Alameda 3 de outubro, inexistente. Av. Homero Guerreiro, inexistente entre
Baltazar O Garcia e Silvestre Felix Rodrigues e interrompida no acesso ao trecho do Res. Ecoville e junto a Francisco Silveira Bittencourt. Francisco Silveira Bittencourt,
segunda opção para se chegar ao Bairro. Não se sabe o
que é aquilo dentro da cidade. Irregular, sem acostamento,
esgoto a céu aberto, lixo, sinalização inexistente, trafego
intenso, principalmente nas horas de pique. Av. Plínio
Kroef, entre Francisco Silveira Bittencourt e Assis Brasil,
quando?
(...) Como vemos senhores, complementar ruas e avenidas interrompidas e inacabadas, pode ser a melhor solução, no momento, para o transito da cidade.
(...) Certo da atenção de V.S.ª, subscrevo-me, cordialmente. Telmo Angelo Borba
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Limites e possibilidades
É notória a falta de policiais, especialmente militares, em Porto Alegre e sentimos mais sua falta na periferia do que no
centro da cidade e demais bairros próximos a essa região. Pelos dados divulgados pela Brigada Militar, só neste ano 477
PMs deixaram a corporação no RS e nenhum entrou. Entre 2004 e 2007, 5.045
saíram e 3.824 ingressaram. Portanto é
uma tendência de redução da segurança e
isso precisa ser enfrentado com persistência por todos os setores da sociedade
de nossa região. E precisamos mapear essa
realidade local para poder frear essa verdadeira sangria!
Em todo caso, positivamente, não existem só más notícias na área da segurança
pública. Segundo a página do Departamento de Investigação do Narcotráfico (DENARC) na internet, está em funcionamento

o Programa AJUDA, de prevenção e acolhimento a usuários e dependentes de drogas e seus familiares. Resultado de uma
análise dos limites do modelo repressivo
no enfrentamento da questão do uso de
drogas.
O programa é uma mudança de paradigma, efetivada pela compreensão de que
os usuários necessitam de tratamento e de
que a família deve ser envolvida nele, levando-se em consideração que só haverá
o enfraquecimento dos traficantes se houver a diminuição da demanda.
O acesso ao programa AJUDA pode
ocorrer por intermédio da Delegacia de
Polícia de Pronto Atendimento - DPPA;
pelo fone 0800-541-0116 - Disque-Ajuda
(8h30min/12h e 13h30min/18h) e por procura de ajuda na Divisão de Prevenção e
Educação - DIPE (3341.6395).

Artigo

STELAMARIS GLÜCK TINOCO

Diferenças mais ou menos diferentes
Pensando que diferente é tudo que não sou eu, como algumas diferenças são
"mais diferentes", até mesmo desiguais que outras? Quais os critérios utilizados
para classificar pessoas, grupos, desejos individuais e coletivos como menos ou
mais meritórios na cultura?
Há uma frase que virou lugar comum: "temos dificuldade em lidar com as
diferenças".
Penso que difícil não é lidar com a diferença, pois sendo diferente tudo que
nos é externo, seria então complicado lidar com tudo e todos ao nosso redor.
Estaríamos vivendo num permanente estranhamento. Difícil é operar com as
construções sociais que determinam o que é diferente e que deve ser entendido
como tal.
A questão é mais profunda do que ver-se às voltas com instâncias psíquicas
ou características grupais para aceitação das diferenças. É necessário considerar que interesses estão em jogo em uma dada sociedade em dado momento, de
como estão colocadas as relações de poder e que códigos de valoração (de e
para a construção de diferenças) estão em vigor para que determinados arranjos
se mantenham.
Qual a justificativa para que a cor da pele, a orientação sexual, a classe social
sejam diferenças mais diferentes? Por que não pesa mais a diferença entre ser
casado ou solteiro e pesa mais a diferença entre ser heterossexual ou homossexual, ou por que pesa mais a diferença entre as diversas etnias que constituem "o
branco" e os afro-descendentes do que entre "o branco" e os nisseis? Isto considerando as identidades culturais predominantes para quem vive hoje ao sul do
Brasil.
O que chamamos de diferença e com a qual tanto nos atrapalhamos na verdade é o resultado da ação de códigos sociais na vida das pessoas. Processos de
sujeição, de exclusão, de subordinação determinam lugares e papéis no social.
Processos que dizem qual a relação possível entre pessoas e os pertencimentos
de cada um. Lugares tão marcados que a autorização para cruzar fronteiras vem
acompanhada de ditos como: aceito "apesar de" ou "mas tem alma branca".
Nossos códigos dizem quem vale mais e menos, como reconhecer o normal
e o anormal, quem é mais importante, o que pode ser socialmente validado. Por
exemplo, o discurso do louco não tem validade social, mesmo quando ele parece
estar sendo absolutamente coerente; sempre paira uma dúvida, afinal de contas
ele é louco e isto vem antes dele para que se escute e julgue seu dito. No caso da
loucura, o diagnóstico antecede a possibilidade de alguém ser escutado como
pessoa a partir do que pensa ou sente.
Somos o lugar social que ocupamos. E é a partir daí que podemos começar
a conversar mais francamente sobre diferenças e desigualdades. E mais francamente se pudermos refletir em que medida construímos estes códigos de acesso
e os reproduzimos para, quem sabe, fazermos diferente abrindo frestas para
rearranjos.
Fisioterapeuta, trabalhadora em Saúde Mental,
membro do Conselho Editorial do JEB

Artigo

MARGARETE MORAES

A maior idade
Muitas vezes atribuímos aos mais velhos o relato de uma vida como se fosse
história encerrada. Nada mais falso. Foi o que vimos quando três mulheres se
encontraram na Câmara Municipal para relatar e trocar experiências sobre suas
vivências. Vidas que dão exemplo de força, superação e alegria na realização de
seus ideais. Dilecta Todeschini, Paulina Eizirik e Madalena Rossler têm origens,
trajetórias e perfis totalmente distintos. Em comum, a alegria de seguir reiventando a vida.
Dilecta nasceu há 81 anos no interior. Quando veio para Porto Alegre, foi
morar em uma das muitas vilas que não tinham nome nem reconhecimento.
Miudinha, aprendeu e ensinou a se fazer ouvir, se fazer respeitar. "Melhor idade,
terceira idade, não sei porque dourar tanto a pílula, nós temos é acúmulo, temos
a maior idade", diz ela. Quando o presidente Lula esteve em Porto Alegre, para
lançar o PAC, Dilecta foi a escolhida pelas entidades comunitárias para representar o movimento social. No seu discurso, reconheceu o resultado do esforço e
garantiu que fará a parte que lhe cabe: fiscalizar para que o programa seja de fato
cumprido.
Paulina Eizirik nasceu ainda mais longe de Porto Alegre, em Varsóvia, Polônia, de onde veio com a família, aos dez anos de idade, fugindo de uma situação
que se tornava cada vez mais difícil para os judeus. Aqui cresceu, tornou-se
dentista, casou e teve seus filhos. Aos 58 anos, ao se aposentar, dedicou-se à
pintura. Artista reconhecida hoje, aos 86 anos, segue pintando e expondo, considerada uma das grandes representantes da arte que se faz no Sul. "Não se pode
abrir mão dos nossos sonhos, sem eles não somos ninguém", ensina.
Há 26 anos, quando foi morar no bairro Cristal, os filhos já criados, Madalena Rossler tinha uma certeza: queria contribuir com as atividades comunitárias.
Foi assim que chegou ao Clube de Mães do Cristal, por acaso no dia que deveria
marcar o fim das atividades daquele grupo por falta de quem se dispusesse a
assumir sua coordenação. Madalena se propôs a assumir a tarefa, e desse impulso cresceu um dos movimentos de bairro mais conseqüentes e atuantes, do qual
participam cerca de 50 valentes lutadoras. Através das oficinas na Descentralização da Cultura, reivindicadas pela comunidade, escreveram a história do bairro, criaram um grupo de teatro e formaram uma biblioteca que já conta com
mais de quatro mil livros. E não param por aí. As "mães do Cristal" são presença
obrigatória nas reuniões do Orçamento Participativo, onde constroem a transformação da cidade.
Paulina, Madalena e Dilecta, tão diferentes em suas vivências, emanam a
mesma alegre decisão, que pode ser resumida na frase de Dilecta: "se a gente
pára de lutar, pára de viver; hoje é melhor que sempre, porque hoje estamos
vivendo e temos o acúmulo do que já vivemos".
Vereadora PT/Porto Alegre

PARQUE SANTA FÉ - RUBEM BERTA

Prefeitura vende vias públicas
Parte dos moradores do Parque
Santa Fé, bairro Rubem Berta, estão
bastante descontentes com a Prefeitura por vender passagens entre as ruas,
sem consulta a quem lá reside. A ação
foi 'descoberta' em abril, quando o
comprador de um desses acessos simplesmente (no seu direito de proprietário) fechou uma travessia.
O problema é que essas passagens
(servidões ou travessas) são vias públicas! E, embora a Prefeitura argumente que tem o direito legal de vender, no mínimo precisa consultar os
moradores sobre se isso é possível. Em
alguns lugares, a venda é a solução para
problemas de segurança, noutros,
como para alguns moradores das imediações entre a Rua Osmindo Júlio
Kuhn e a Avenida Irene Ruperti, a venda significa maiores transtornos.
Em reunião da Comissão de Urbanização, Transportes e Habitação (Cu-

thab) da Câmara Municipal, presidida
pelo Vereador Elói Guimarães (PTB), dia
22 de abril, representante da Secretaria
da Fazenda informou que existem 22
servidões no Parque Santa Fé que estão
sendo vendidas para moradores lindeiros (que moram ao lado desses locais)
que manifestam interesse. Assim como
outras centenas na cidade.
Em 6 de maio, houve Audiência
Pública da Cuthab na Escola São Francisco/Santa Fé, com a presença de representante da Associação de Moradores do Parque Santa Fé, Flávio Beco,
mas nada foi resolvido. Alguns moradores são a favor e outros contra a
venda. Em todo caso o que fica é a
certeza de que o processo está equivocado, pois as comunidades atingidas por mudanças precisam ser, no
mínimo, consultadas! E já que não há
prática democrática, talvez seja hora
de rever a lei!
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PASSO DAS PEDRAS

Fotos: Site da Escola
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Escola Bento Gonçalves na Câma

Presidente Vargas completa 50 anos
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A Escola Municipal de Ensino Fundamental Presidente Vargas, que iniciou suas atividades em 1º de março e foi inaugurada no dia 19 de abril
de 1958 (data de nascimento de Getúlio Dorneles Vargas), está em festa por seu cinqüentenário e pelas
conquistas conseguidas ao longo
desses 50 anos.
O educandário foi uma das tantas
obras em prol da educação do então
prefeito Leonel de Moura Brizola. Hoje,
com cerca de 1.300 alunos, inclusive
adultos que retomam seus estudos, a
escola oferece atividades complementares ao ensino de sala de aula e de
integração com a comunidade, como

Pedro Revillion/CMPA





o Projeto Escola Aberta, iniciado em
2005, com mais de 400 inscritos.
Atualmente, segundo a diretora
Nara Dietrich, "estão sendo oferecidas doze oficinas: bijuteria, futsal,
guirlandas, manicure, dança de salão, dança contemporânea, boneca
de pano, patchwork, voleibol, letramento, cestaria, ritmo e percussão;
com oficineiros da comunidade e
com experiência neste tipo de trabalho, vindo a realizar um velho sonho que tínhamos: ajudar a comunidade escolar e a comunidade onde
a Escola está inserida a ingressar no
mundo do trabalho, ainda que seja
informal".

Grupo de Dança do Ventre

atividades culturais na Escola". Para
participar dessa festa, entre em contato com a escola (Rua Aurora do Amaral Lisboa, 60 - Passo das Pedras).

Escola é toda cor nos 50 anos

VILA LEÃO - SARANDI

SEMEAR abre as portas à cidadania
Arte, em variadas manifestações, processos de educação parceiros da família e da
escola, incluindo a preparação
para o trabalho, e o suporte
técnico de uma equipe multidisciplinar com muitas especialidades. É à isso que o SEMEAR (Serviço Médio Médico Educacional de Atendimento em Reabilitação) se propõe e tem se especializado em seus 23 anos de existência.
Dirigido pela Psicóloga Lígia Maria Huff, o
SEMEAR oferece aos sábados diversas atividades de lazer, cultura e esportes no bairro Sarandi. Lá, crianças, adolescentes e jovens podem
optar por Oficinas de Teatro, Dança, Percussão,
Futebol, Vôlei, e desfrutarem de espaço seguro
para se encontrarem e jogar Fla-Flu, Ping-Pong

2º Seminário Ações protetiva
s

Nos dias 2 e 3 de julho, das 8h30min
às 17h30min, acontecerá o 2º Seminário de Estudos "Ações protetivas frente
a um cotidiano de violências", no
Sindicato dos Metalúrgicos (R. Francisco
Trein, 116 - Bairro Cristo Redentor).
Proposto como atividade de reflexão
à profissionais e estudantes envolvido
s
com a prática social, implicados com
a ruptura dos diversos mecanismos de
produção e reprodução das violências,
o evento tratará de violências (no plural) porque são variadas e complexas
as violências e suas manifestações.
Refletir sobre práticas, respondendo ao
desafio de agir em realidades concretas, intramuros e em rede, é o conv
ite do JEB e de Humanidades para
todos e todas que se sentirem convocad
os a essa partilha.
Inscrições antecipadas, enquanto houv
er vagas (em 2007, não houve vaga
no dia): Taxa R$ 20,00. Participantes
do 1º Seminário têm 25% de desconto
e
pagam R$ 15,00. Depósito: Banrisul, CC
35.012602.03 - AG 0028. Após depósito enviar fax para 3368.4228 ou por
e-mail para i.humanidades@gmail.com
.
Para saber mais sobre a proposta do
evento, sobre o que foi o primeiro
seminário: http://humanidades2007.ning.c
om/ e 8138.5773. A partir de 20 de
junho, inscritos/as receberão o caderno
de subsídios ao seminário.

Diretora Eunice Aguiar Valim, em 1959

Conforme a professora Carolina Alves, Coordenadora Cultural, haverá comemorações ao longo do ano, "toda
última quinta-feira de cada mês temos

ATUALIZAÇÃO & FORMAÇÃO

ou tomar um chimarrão com
os amigos, em sua sede, na
Av. Alcides São Severiano,
100 - Vila Leão (ao lado do
Colégio Luterano da Paz).
Ao final da tarde, com adolescentes e jovens são discutidos assuntos de interesse da
Juventude e servido um lanche. Durante a semana, são desenvolvidas outras atividades como o Trabalho Educativo (em convênio com a FASC) e a comunidade
pode acessar a internet através do Telecentro.
Com essas atividades, reunidas no Programa Ar te/Educação, de forma gratuita o Semear
se propõe a construção de uma cultura de paz na
Zona Norte, incentivando jovens a agirem ativamente em suas comunidades. Informações pelo fone
3365.7840 ou no site: www.semearpoa.org.br.



ENSINO TÉCNICO

Curso Técnico no Elm
ano Lauffer
Conforme noticiamos na
edi

ção de dezembro, o Col
Estadual Professor Elmano
égio
Lauffer Leal conquistou
o Curso
Técnico ADMINISTRAÇÃO
- ÁREA DE GESTÃO. Con
forme a diretora, Vera Queiroz, o
curso já iniciará em ago
sto próximo,
com turmas à tarde e à
noite.
Os interessados devem
fazer a inscrição na pró
pria escola, entre 9 de junho e 9 de
julho. Como pré-requisito,
é necessário estar cursando ou
ter concluído o ensino mé
dio, e apresentar documentação (có
pia da Identidade, Atesta
do de Escolaridade ou cópia do
Cer tificado de Conclusão
do Ensino
Médio). Após as inscriçõ
es, no dia 15 de julho,
às 20h, será
promovido sor teio das vag
as entre os inscritos reg
ular mente.
O colégio Elmano Lauffer
fica na Rua Tenente Ary
Tarragô,
3345, Jardim Planalto, qua
se esquina com a Av. Bal
tazar de
Oliveira Garcia. Outras info
rmações pelo fone: 334
4.4666.

IL
EDUCAÇÃO INFANT
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NATURISMO

Em continuidade a publicação do Livro/Série "Alimentação e Saúde" da Dra. Ivone Renck, médica dermatologista,
formada pela UFRGS (1971) que clinica a 37 anos em Porto Alegre, nesta edição socializamos o 3º dos onze módulos.

Alimentação e Saúde
Modulo III - O aparelho digestivo, seus órgãos e noções sobre a fisiologia
São órgãos da digestão: a boca, faringe, estômago, intestino delgado e intestino grosso.
Fisiologia
A fisiologia é o ramo da ciência que
estuda o funcionamento dos órgãos dos
seres vivos. No caso particular da fisiologia do aparelho digestivo, esta se propõe a estudar a transformação dos alimentos ingeridos em substâncias assimiláveis. Ao conjunto destas transformações, que podem ser físicas e químicas, denomina-se digestão.
Boca
É o órgão por onde se introduzem
os alimentos, nela se inicia a digestão
através da mastigação, ensalivação e
deglutição, ajudada pela língua.
Os dentes servem para cortar e
moer os alimentos sendo 32 ao todo;
As glândulas salivares são três pares.
Parótidas, vertem saliva, ao nível
dos maxilares superiores.
Sub-Maxilares, situadas na face interna do maxilar inferior.
Sublinguais, abaixo da língua.
A parte física da digestão dos alimentos se dá mecanicamente através
da mastigação que, enquanto isto, vão
sendo irrigados pela ação das glândulas salivares com a sua enzima característica de nome pitialina, também
chamada de amilase salivar, aqui a reação é alcalina. A esta mistura do alimento com a pitialina se denomina bolo
alimentar.
Faringe
É recoberta por uma mucosa análoga a da boca. A faringe tem comunicação com o aparelho respiratório, se
ligando com a laringe, através de uma
válvula chamada epiglote. Chama-se
faringe bucal a parte percorrida pelo
bolo alimentar, e faringe nasal aquela
percorrida pelo ar.
Esôfago
É um tubo de aproximadamente
vinte e cinco centímetros de comprimento que se estende desde a sexta
vértebra cervical até a décima primeira
dorsal. Consta de três túnicas: externa, média e interna. Os movimentos
peristálticos destinados a fazer progredir o bolo alimentar em sua trajetória até o estômago são produzidos
na túnica muscular que tem duas camadas: uma externa de fibras longitudinais e outra interna de fibras circulares. O bolo alimentar percorre o
esôfago em aproximadamente dez
segundos. Muitos espasmos, engasgos, podem ser evitados se ao nos alimentar estivermos atentos ao ato, sem
conversas ou risadas.

Estômago
O esôfago se comunica com o estômago pela válvula cárdia, orifício
assim chamado pela sua proximidade
com o coração, e com o intestino delgado pelo Piloro onde fica a válvula
pilórica. O estômago é uma dilatação
do tubo digestivo, situado na parte
superior esquerda da cavidade abdominal. Sua túnica externa se constitui
de três camadas:
superficial formada por fibras longitudinais, paralelas ao eixo do estômago;
média formada por fibras circulares e perpendicular ao dito eixo e;
profunda formada por fibras oblíquas, parabólicas ou em forma de alça.
Logo após à inserção superior do
estômago ao esôfago, se dá uma grande dilatação chamada fundus. O bolo
alimentar ao chegar no estômago continua sendo misturado pela ação de
movimentos peristálticos causados
pelas fibras supra citadas. Este deslocamento flui como ondas ao longo das
paredes do mesmo. Enquanto o bolo
alimentar sofre estes movimentos vai
sendo atacado pelo suco gástrico, que
por sua vez, é formado por água, ácido clorídrico, muco e enzimas. O bolo
alimentar assim transformado passa a
se chamar quimo. O ácido clorídrico
tem a primeira função de neutralizar a
ação da maioria dos germens que entra no aparelho digestivo juntamente
com a comida, logo após os prepara
para o trabalho das enzimas. A pepsina, enzima da digestão das proteínas,

inicia seus desmonte, formando agrupamentos menores de aminoácidos.
Aqui a reação é ácida. Veja-se a importância de chegarem os alimentos ao
estômago bem mastigados e ensalivados, pois do contrário haverá fermentação dos carbohidrátos, dificultando
toda a digestão estomacal. O quimo
permanece no estômago por aproximadamente três horas.
Intestino delgado
É a continuação do estômago, tem
um comprimento de seis a oito metros, e se divide em três partes:
Duodeno - é assim denominado por
ter um comprimento de doze dedos.
Jejuno - se encontra sempre vazio
quando da dissecção.
Íleo - termina no intestino grosso
junto à válvula íleo-cecal.
É no duodeno que se processa a
maior parte da digestão intestinal. Enquanto o quimo percorre sua pequena extensão, vai sofrendo movimentos peristálticos e ao mesmo tempo
sendo irrigado com sucos pancreáticos e biliares.
A bile, suco de cor esverdeada,
produzido pelo fígado e armazenado
na vesícula biliar, uma pequena bolsa
com capacidade de aproximadamente
50cm³, tem a função precípua de
emulsionar as gorduras.
O duodeno também recebe a secreção do pâncreas através do canal colédoco, este suco pancreático se constitui de três enzimas: amilase, lipase e
tripsina.

A amilase ajuda a digerir a fração do
amido que ainda não foi digerida na boca,
pois lá, quarenta por cento da digestão
dos carbohidratos já deveria ter se processado, e só não aconteceu se o alimento não foi bem mastigado e ensalivado. As fermentações estomacais se
dão por uma inadequada mastigação.
A Lipase decompõe as gorduras,
previamente preparadas pela bile, em
ácido graxo e glicerol.
A tripsina completa a digestão das
proteínas iniciadas no estômago.
O pâncreas ajuda também a controlar o nível de açúcar no sangue, produzindo hormônios que estimulam o
fígado a fazer o ajuste necessário.
Além dos sucos pancreáticos e biliares existem também os sucos intestinais que contém três enzimas: invertase, lactase e maltase.
Invertase - enzima responsável
pela hidrólise da sacarose em glicose
e frutose.
Lactase - enzima que divide a lactose (do leite) em dois monossacarídeos: glicose e lactose.
Maltase - divide a maltose em duas
moléculas de glicose.
É no jejuno que os nutrientes começam a ser absorvidos. A parte interna de suas paredes é formada por
vilosidades, pequenos cones de um
milímetro de altura, aparentando um
tapete aveludado, formando assim
uma enorme superfície de contato para
facilitar a absorção dos nutrientes. Os
nutrientes entram na corrente sanguínea pela veia porta, vão ao fígado para
serem depurados antes de seguir o seu
curso na corrente sanguínea.
As substâncias não absorvíveis viram uma pasta espessa e seguem ao
intestino grosso.
No íleo continua o processo de absorção dos nutrientes.
Intestino Grosso
O intestino grosso com 1,5 m de
comprimento, tem a importante função
de absorver água e se divide em ceco,
cólon, sigmóide e reto, tendo no ânus
o ponto terminal do aparelho digestivo.
Observações finais sobre a digestão dos alimentos
Do acima exposto concluímos que
o organismo despende um gasto energético apreciável para digerir os alimentos. Sabemos que todos os alimentos
ingeridos, necessários ou não, terão que
ser digeridos, para após a absorção da
fração utilizável, ser excretado o excedente. Esta informação deve nos fazer
pensar sobre os efeitos nocivo da gula.
(Continua no próximo JEB. Colecione e
não perca tempo nem saúde!)
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ESPORTE & LAZER

Liga de futebol se organiza
O futebol adulto de várzea está muito vivo e presente em nossas comunidades. Com três equipes (Veterano São
Borja, Manchester A e Manchester B),
desde 2000, a Liga Comunitária Jardim
dos Coqueiros vem lutando para regularizar seu registro como entidade. Em
2006, foi feita a ata de constituição da
diretoria e hoje, em 2008, a luta está prestes a terminar, com o registro definitivo.
Segundo o presidente da nascente
organização, Inácio Siqueira, a entidade
organiza já campeonatos locais, em que
os campeões e vice-campeões irão representar nossas comunidades no campeonato municipal de futebol. São duas
vagas para a categoria de veteranos e

três vagas para o principal, a chamada
força livre. As partidas acontecem em
diversos campos de Porto Alegre, como
por exemplo, no Morro Santana, no campo do Correio (Jardim dos Coqueiros/
Passo das Pedras), Cecove (Vila Elizabeth), Morro da Tuca, Cruzeiro, dentre
outros, sempre aos domingos, sendo que
os veteranos jogam pela manhã e a força livre à tarde. A premiação são troféus e medalhas do primeiro ao quarto
lugar. Compõem a diretoria da Liga Comunitária Jardim dos Coqueiros, o primeiro presidente Inácio Siqueira, o vicepresidente Altamir Ramos, o primeiro-secretário João Batista, segundo-secretário Aline Evangelista.

COHAB - RUBEM BERTA

Evento beneficente do Lar da Criança
José Carlos Sturza de Moraes

O Lar da Criança
Menino Jesus de Praga,
que completará 15 anos
de existência em dezembro próximo, convida a comunidade em
geral para o Almoço
Beneficente em prol das
obras de construção de
seu novo e ampliado espaço de atendimento.
Situado no coração
da Cohab - Rubem Berta, ao lado da Escola
Municipal Grande OriEquipe e crianças em abril de 2007
ente, a instituição é o
porto seguro de muitas famílias com bai- nhora de Fátima, junto ao Instituto São
xo ou quase inexistente poder aquisitivo Francisco, na Rua Nossa Senhora de
Fátima, nº 74, e o cardápio (Coxa e sopara o cuidado e educação dos filhos.
A festa ocorrerá no dia 15 de junho, bre coxa, salsichão e saladas diversas)
e além do almoço, terá Missa Festiva, pode ser apreciado por R$ 10,00. Inàs 10h, com a participação de crianças formações e reserva de convites:
atendidas e familiares e à tarde segue 3366.5322, com Vitalina ou Vanda,
com festejos populares. O local do even- 3366.3939, com Miriam, ou 3368.3718,
to é a Paróquia Estudantil Nossa Se- com Vera.
PASSO DAS PEDRAS

AMAPP - 45 anos em festa
A Associação dos Moradores e Amigos do Passo das Pedras - AMAPP convida para seu Jantar/Baile comemorativo aos 45 anos da entidade, fundada
em 7 de julho de 1963. O evento acon-

tece no dia 12 de julho, às 20h30min, na
sede da entidade, com música ao vivo.
Ingressos a R$ 10,00, pode ser adquiridos na sede (R. Ana Aurora Lisboa, 209
- Passo das Pedras).

DIREITO DO CIDADÃO

Lotação Parque dos Maias
O JEB recebeu algumas reclamações
de usuários da linha Parque dos Maias
quanto ao aumento da impossibilidade de
conseguirem ingressar no transporte longe dos finais de linha. E a situação foi
agravada com a extensão da linha até o
Conjunto Residencial Fernando Ferrari,
passando pela Nova Gleba.
Sabemos que é importante para essas comunidades terem acesso a mais

essa opção de deslocamento, mas é necessário que a empresa e a prefeitura
garantam a ampliação de veículos e horários, senão teremos atendimento precário para todos, o que pode inclusive
reduzir (e não aumentar) o fluxo de
passageiros.
Para a próxima edição, buscaremos
a manifestação da empresa e da
EPTC.

ESPAÇO COMUNITÁRIO
POR MARCO DELLA NINA
Site: www.marcodellanina.com.br - e-mail: marcodellanina@uol.com.br - fone: 9825.5584

Espaço voltado às Escolas, Associações, Entidades, Clubes e outros grupos comunitários. Se você tem interesse em divulgar sua entidade, seus
eventos, suas festas, neste espaço você é bem-vindo. Entre em contato.

Prestigie os eventos das nossas comunidades
CAPELA SANTA RITA DE CÁSSIA - Em todos os dias 22 de cada
mês tem Missa às 20h, em homenagem ao dia de Santa Rita. A Igreja fica na R.
Silvestre Félix Rodrigues, 1295, Costa e Silva. Informações, de segunda a sextafeira, das 14h às 18h, pelo fone 3344.9279.
AMVEP - Formatura do Curso de Modelo dia 19 de julho, às 21h. Curso
ocorre em todas as segundas e quintas-feiras durante o mês de junho, às 19h
(masculino e feminino), com idade livre. Atrações já confirmadas para a Festa de
Formatura: BANDA POP ROCK RAZTILHO de Santa Cruz, que fará o lançamento de seu CD neste evento, Grupo TARADINHOS DO FUNK, RBD COVER
STAR, Grupo PAGODE NOVA STRUTURA. Endereço: Rua 21 de Abril, 792,
Sarandi.
DTG RECANTO DA LAGOA - Dia 8 de junho promove ALMOÇO
CAMPEIRO e DOMINGUEIRA, com festa de descerramento da carta de princípio do Movimento Tradicionalista a partir das 10h30min. MISSA CRIOULA,
às 11h, e às 14h Baile com o grupo TRIO GAUDÉRIO. O almoço e o baile
custam R$ 6,00. A Missa Crioula tem entrada franca. Endereço: Rua 25 de outubro, 100, Vila Asa Branca.
CAPELA SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS - Dia 6 de julho, grande Festa, com almoço-churrasco à R$ 12,00 (1 kg de costela e buffet de saladas). A festividade começa com a Missa na Capela (Rua 25 de Outubro, 500), às
10h, e depois Procissão até o DTG Recanto da Lagoa para o almoço. Às 14h,
durante a festa será escolhida a bonequinha.
ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES DA VILAASA BRANCA - Dia
21 de junho, a partir das 16h, tem Festa Junina na sede (Rua 25 de Outubro, 100).
ESCOLA ESTADUAL DR. FERREIRA DE ABREU - Dia 28 de
junho, a partir das 14h tem Festa Junina. A Escola comunica aos alunos que
estão abertas as inscrições para ingresso na banda da Escola. Ensaios: terçasfeiras, às 10h, para alunos da tarde, e nas quintas-feiras, às 15h, para os da
manhã (ver com o CONSELHO ESCOLAR ou CPM). A Escola informa que
estão abertas as inscrições para os alunos que querem participar do REI e RAINHA. A escolha é para todas as idades, com várias categorias: mirim, broto e
rainha/rei (inscrições no CPM). Endereço: Rua Batovi, 25 - Vila Leão.
ASSOCIAÇÃO ESPORTIVA BOM DE BOCHA - Convida todas as
CANCHAS para a 4ª edição do Torneio Bom de Bocha de Porto Alegre. A reunião
da entidades e equipes acontece dia 20 de junho, às 19h30min na sua sede (Rua
Minas Gerais, 329 - Vila Elizabeth). O torneio será realizado em canchas naturais
e regras do Sul Americano, nas categorias, Simples, Duplas e Trios.
RECADO DA TIA ANA - Agora está fazendo Churrasquinho entre a Av.
Sarandi e Araras, Vila Leão, no Bar do 'seu Teté'. A Tia Ana diz que seu churrasquinho é muito bom, é só comparecer e provar, o nome do seu cantinho é "Que
Belezura".
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GERAL

ANIVERSÁRIO DO JEB

Uma festa para a história
Fotos: Mitta Conceição

Aberta com uma bela apresentação da Banda Marcial da
Escola Estadual Itamarati, a festa de aniversário de um ano do
JEB teve mais de 150 participantes, entre moradores da região, lideranças comunitárias e
políticas locais. Assim como as
presenças, muitas foram as
manifestações verbais e escritas de felicitações ao trabalho
desenvolvido pelo jornal.
Representantes do Movimento Contra a Violência dos
Bairros Barão do Cahy e Passo da Mangueira, agradeceram à equipe do JEB pela presença e apoio às reivindicações da região e pela disposição de estabelecer diálogos
positivos entre as várias comunidades, através de mensagem
enviada pela coordenadora,
Mariza Waschburger.
Iraci Beck, a 'vó' da Banda do Itamarati, presença marcante na história do grupo mu-

Otávio Oliveira

conselheiras tutelares Salete
Alminhana e Carmem Lopes,
da 10ª Microrregião.
A festa teve a participação especialíssima de Gérson
Melo, violão e voz, e Otávio
Oliveira, no saxofone. Durante as apresentações, inclusive, muitas pessoas buscavam acompanhar os músicos,
compondo um coro desalinhaJosé Carlos, um ano à frente do JEB do, mas com muita emoção.
No decorrer do evento fosical, agradeceu o convite para ram apresentadas as mudanças
apresentação da banda e o que o jornal passa a ter a partir
apoio do JEB à continuidade desta edição, com a criação de
do trabalho de dedicação de um Conselho Editorial, a mueducadores e comunidade em dança de nome e a incorporafavor da continuidade do tra- ção definitiva de colunas 'à pebalho desenvolvido.
dido' para empresas, movimenCom 50 anos de história com- tos sociais e órgãos - sendo que
pletados neste ano, o Grupo Es- desde a edição passada já utilicoteiro Caiapós, através de Pe- zam espaço no JEB o Conselho
dro Souza fez questão de usar o Tutelar da 10ª Microrregião, a
microfone para saudar o aniver- MDN Produções - Espaço Cosário do JEB destacando a in- munitário - e a ACOPAM.
dependência e o apoio do jornal
Finalmente, à equipe que traao escotismo e ao grupo.
A deputada federal Manuela D'Ávila (PCdoB) enviou correspondência destacando o caráter plural e comprometido
com os direitos sociais do JEB,
assim como o fizeram assessores da deputada federal Maria
do Rosário (PT) também participantes da festa. Presente no
evento, a vereadora Maria Celeste (PT), acompanhou a festa
e foi uma das mais de 30 pessoas presenteadas com brindes
surpresa, doados por prestadores de serviços e comerciantes
da região. Também estiveram
presentes ao evento, entre outras lideranças comunitárias, as Gérson Melo

Crianças da Banda com a vó Iraci (em pé)

balhou voluntariamente no
evento fica nosso agradecimento nominal a todos e todas:
Dilson, Giordano, Jussara, Maria Madalena, Rosa, Rosânge-

la, Rosiere e Stelamaris, extensivo à CONORTE que garantiu o transporte gratuito da Banda Itamarati até a festa e seu
retorno.

Empresas que apoiaram o evento
 Adoro Flores
3366.0109
1 Vaso com flores
 Bem-me-quer (Telemensagens e Cestas)
3368.1541
1 Cesta de café da manhã
 Bellas Ótica
3344.5051
1 Óculos de sol
 Clínica OEA
3366.2474
5 Aplicações de flúor
 Dicomp - Recargas de cartuchos
3013.1540
Cupons de 40% de desconto
 Estética Mayet
3366.7764
14 Serviços de Beleza diversos
 Kalahary - Cosméticos
3367.0660
4 Embelezamentos faciais
 Lavagem do Mano
3013.2422
2 Lavagens de carro
 Show Pizzas (2 pizzas para degustação)
3348.4956
1 Pizza da promoção
 Sítio do Guido (Agricultura orgânica)
3496.0592
1 Cesta de produtos
 Sítio Pé na Terra (Produtos orgânicos)
3596.1103
3 Kits de produtos

