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Distribuição gratuita do Jardim Itú/Planalto ao Parque dos Maias (Mário Quintana e Grande Santa Rosa)

Que, em 2008, nossas metas
incluam a esperança!
O verbo incluir tem andado na moda. Desde o Passaporte dos Idosos, que
busca que o ônibus seja TRI
e não continue esmagando
aposentados, até uma vasta
gama de projetos para a infância e juventude de todos
os segmentos sociais. O
problema é que moda não
significa nada além disso,
um jeito de fazer ou, e pior
nesse caso, de apenas dizer
coisas, ‘sendo politicamente correto’.
Muitas vezes, esse jogo
de palavras ‘inclusão para
incluir’ chega a ser enfadonho, porque repetitivo, superficial e apenas recurso de
linguagem. Poucas ações reais existem para incluir, e dependem muito de quem as

executa, desde nossas
ações em casa, com nossos
filhos e outros familiares, até
nas salas de aula e na construção de relações mais amplas em sociedade.
Talvez falte incluirmonos nas ações que praticamos, dizemos que praticamos ou pensamos que praticamos nas nossas relações, pessoais e de trabalho. Se portamos ‘a verdade’ o outro nada mais é do
que alguém a se ensinar a
verdade. A nossa verdade,
que pela nossa arrogância
(e às vezes medo e comodismo) temos certeza ser a
verdade também para o outro. Mas, quem porta ‘a verdade’ aprende? Tem algo a
aprender com o outro, com

os filhos, com os pais,
com o colega, ou com
as pessoas a quem
atende?
Com o objetivo de
apoiar nossas reflexões de final de ano, que
não podem buscar somente fora de nós os problemas
e os culpados pelos nossos
infortúnios, propomos que
cada um pense em suas
ações e omissões durante
o ano. E procure fechar
2007 fortalecendo ou se reconciliando com a esperança e com o diálogo com os
outros. Ter esperança, nos
parece, é estar vivo e acreditar na vida. Assim como
incluir, normalmente, deve
fazer parte de um esforço de
não excluir, não rotular e

não transformar pessoas
em nossas dependentes
para depois dizer-lhes como
são desgraçadas e como
somos bons.
Feliz Natal a todos, inclusive aos não-cristãos. E
que tenhamos a sabedoria
de não endeusar ‘o que é de
Cesar’, num consumismo
desenfreado e que nunca é
satisfeito plenamente, esquecendo que Natal é vida
e promessa de vida. Que em
2008 possamos incluir a esperança em nossas vidas e
vencer medos e males.

7 de dezembro – sexta-feira – Das 14h às 17h
Audiência Pública com a Ouvidoria do Ministério Público Estadual
No VIDA – Centro Humanístico
Professores, pais e estudantes, convidados a começar 2008 com menos violência!
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é uma publicação independente.
Coordenação: José Carlos Sturza de Moraes
Jornalista responsável: Mitta Conceição, Reg. 8203
Editoração: Miguel Thomassim
Colaboradores voluntários: Lourenço Felin,
Alexandre Kieling e Helena Martinho
Impressão: Folha de Londrina, Londrina/PR
Tiragem desta edição: 10 mil exemplares
Contato: 51.8138.5773 / 3368.4228
Rua Hugo Nelson Magalhães, 285
Residencial Colinas da Baltazar, Porto Alegre, RS
E-mail: jornaleixodabaltazar@gmail.com
Divulgue atividades comunitárias, culturais, esportivas e religiosas no JEB. Envie sua opinião sobre os
assuntos em pauta ou encaminhe sugestões e artigos até 2.400 caracteres, assim como fotos temáticas da região. Pode ser carta normal ou e-mail.
Além do endereço e RG, coloque telefone de contato.

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 03: .............................. 3338.3995
Denúncia Anônima (SJS/RS): ............................................... 181
Disque-Denúncia sobre Abuso e Exploração
Sexual contra Crianças e Adolescente: ................................. 100

Unidades de Saúde
Batista Flores: ........................................................... 3387.6033
Beco dos Coqueiros: .................................................. 3340.2267
Chácara da Fumaça: .................................................. 3386.1166
Costa e Silva: ............................................................ 3357.2469
Jardim Itú: ................................................................ 3357.2473
Jardim Leopoldina: .................................................... 3357.2474
Jenor Jarros: ............................................................ 3366.3232
Nova Gleba: .............................................................. 3367.2907
Parque dos Maias: ..................................................... 3357.2475
Passo das Pedras I: ................................................... 3348.8686
Passo das Pedras II: .................................................. 3347.7170
Planalto: ................................................................... 3347.0877
Rubem Berta: ............................................................ 3366.2811
Santa Fé: .................................................................. 3368.3487
Santa Rosa: .............................................................. 3367.1662
São Cristóvão: .......................................................... 3366.3872
CS Bom Jesus - Emergência 24h
Clínica geral/pediatria: .............................................. 3338.5388

Tempo de refletir
Com a chegada do final de ano, somos chamados a fazer um
balanço de nossas vidas e planos para o futuro. A cada ano, são
diferentes nossos balanços, assim como nós também não somos
mais os mesmos de um ano atrás. É tempo também de pensarmos
no geral, em nossas relações familiares, de vizinhança e sociais mais
amplas.
2007 foi o ano em que setores da comunidade lutaram de forma
engajada pela retomada das obras da Av. Baltazar de Oliveira Garcia, felizmente reiniciadas no final de agosto. Foi mais um ano,
como os últimos, em que assistimos a violência urbana ceifar muitas vidas de pessoas de todas as idades, em especial jovens e crianças. Caminhadas, protestos e vigílias, contudo, ainda não mudaram
o quadro desastroso da segurança pública - que continua na política
do 'cobertor curto', atendendo uma demanda urgente de uma comunidade hoje e de outra amanhã, quando retira da primeira.
A violência, que já ronda nossas casas há tempos, chega mais
perto das escolas, por vezes fechadas por tiroteios na sua volta.
Violência em boa parte alimentada pelo tráfico e seu precário enfrentamento, onde até crianças morreram queimadas.
É duro sermos conhecidos como a região de maior número de
assassinatos na cidade (60 neste ano, até 31/10), e mais dura tem
sido a dor das famílias que precocemente enterraram seus entes
queridos. Isso não pode continuar. Todos somos contribuintes e
cidadãos. Não podemos ter regiões da cidade com tudo e outras
com nada, ou quase nada!
Neste ano, o JEB nasceu e tem se consolidado como uma voz a
serviço da região, provocando debates e novas formas de enfrentamento aos problemas, como o trabalho sobre violências nas escolas, parceria na prática e não no discurso. Temos apoiado ações
esportivas e buscado que todos tenham direito de expressão e assim seguiremos no ano que chega.
Que em 2008 trilhemos a política da solidariedade, da parceria
entre entidades e serviços da região, na busca de soluções para
nossos problemas e de responsabilização de quem não faz o que
deve, pois direito não é favor!
Cidadania precisa ser o exercício diário de fazer valer o respeito
aos nossos direitos e aos dos outros. Do contrário, mais cedo ou
mais tarde, também nós ou nossos familiares seremos lesados.
Precisamos de mais igualdade de relações, respeitosas, entre
negros, brancos, índios, homens, mulheres, velhos e crianças, pois
nosso direito não começa onde termina o do outro. Nosso direito
acontece junto com o direito do outro, ao mesmo tempo, e em
muitos lugares, e não importa qual a condição social, a cor da pele,
crença religiosa, orientação sexual ou a idade, todos somos apenas
- e maravilhosamente - seres humanos.
Até janeiro!
José Carlos Sturza de Moraes
Coordenador do JEB

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

Economize
tempo e dinheiro
PREFIRA O COMÉRCIO
E OS SERVIÇOS
DA REGIÃO

MUNDO ESTUDANTIL

Torneio transferido
O TECE - Torneio Esportivo Comunitário Escolar foi
transferido para 2008, a partir
de abril, devido a pedido de
muitas escolas tendo em vista
o final de ano, e os compromissos com as avaliações finais tanto por parte de professores
quanto de estudantes. Jogos
entre escolas cadastradas e já
inscritas, informa o coordenador Marco Della Nina, acontecerão apenas internamente em
cada escola que se organizar.
Premiações (troféus, medalhas
e certificados), podem ser solicitados junto a MDN Produções, pelo fone 9825.5584.

INFÂNCIA E JUVENTUDE

Gaúcha vence
concurso nacional
A advogada Alda
Pinto Menine foi a
vencedora na categoria "ECA como
instrumento de
transformação" do
3º Concurso Causos do ECA, organizado pela Fundação Telefônica em
parceria com a Agência de Notícias dos Direitos
da Infância (Andi). ECA é a sigla de Estatuto da
Criança e do Adolescente (Lei Federal 8.069/90).
Alda Menine venceu com uma história que mostra como a articulação entre os atores da rede de
proteção à criança garantiu a uma mãe o direito
de reaver a guarda de suas filhas. As protagonistas são a própria autora, que é advogada, e Mara,
separada de suas filhas pelo que considerou preconceito por sua pobreza. Ela relatou a mobilização que foi feita para auxiliar Mara em sua reestruturação social e familiar. "Consegui 'ver' a rede
em movimento, o grau de competência científica, técnica e política dos serviços, a articulação
da sociedade civil e dos espaços institucionais",
descreve. A cerimônia de premiação aconteceu
no Teatro Municipal de São Paulo, com a presença de mais de 500 pessoas. Para conhecer o
texto da advogada (Em busca de um direito),
basta entrar no site www.risolidaria.org.br. Alda
integra o Centro de Defesa da Criança e do Adolescente - CEDECA/Porto Alegre - Av. Borges
de Medeiros, 1133, fone 3029.4393.

CÂNCER DE PELE

Prevenção é remédio
É muito importante que você saiba a diferença entre um sinal "inofensivo" e um melanoma (tipo maligno de câncer de pele). Para saber
mais sobre isso, médicos dermatologistas criaram o 'ABCDE do Melanoma'. A, de Assimetria. Alguns melanomas malignos são assimétricos (uma metade diferente da outra) no estágio precoce. Já os sinais inofensivos são redondos e simétricos. B, de Borda. Normalmente, os melanomas malignos apresentam bordas
irregulares. Os sinais comuns, pelo contrário,
têm bordas lisas e regulares. C, de Cor. Tons
que variam entre castanho escuro e preto são,
geralmente, o primeiro indício de um melanoma maligno. Os sinais benignos apresentam, na
maioria das vezes, só um tom de castanho. D,
de Diâmetro. O melanoma maligno tem, muitas
vezes, diâmetro superior a 6 mm. Os sinais, na
maioria dos casos, não passam de 6 mm (dimensões de uma borracha de lápis). E, de Evolução. Um sinal comum ao melanoma é o crescimento do diâmetro da lesão. As pintas evoluem com o passar do tempo. O auto-exame é
importante para notar alterações na forma, cor,
sangramento, coceira ou se a pinta está descascando. Regularmente, ao menos uma vez ao
ano, procure um dermatologista e use o protetor solar (FPS 30 e UVA 90% ou PPD 10) todos os dias, principalmente nas áreas do corpo
de maior exposição, evite bronzeamento artificial e exposição solar das 10h às 16h ou por
longo período de tempo (mais de 40 min).

SAÚDE
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Atendimento Básico
População atendida longe de casa

HELENA MARTINHO

Qual é o Canal?

Mitta Conceição

Centenas de famílias de
falta de aparelhos para medir
nossa região não podem repressão e a orientação de
correr ao posto de saúde
chegar às 04h30min da mamais próximo de suas casas
drugada para conseguir atenpara receberem atenção em
dimento com clínico geral.
saúde. O problema, grave,
Igual situação atinge os
atinge especialmente as famoradores de outras comumílias com crianças em tenra
nidades, como a Vila Amazôidade e idosos, que precisam
nia. Longe de ser um problese deslocar por alguns quima de adequação do serviço
lômetros para conseguirem
público frente a novas deassistência.
mandas de ocupação urbaEssa é a situação da apona irregular, o atendimento
sentada Orlanda Lopes da
distante de casa está sendo
Orlanda, em frente ao seu prédio, exige respeito
Paixão, 55 anos, que reside
uma normalidade no sistema
aos usuários
há 24 anos no Conjunto Rede saúde e precisa ser musidencial Parque das Flores, que se locomover, tem que se deslocar dada essa política.
fica no entroncamento da Av. Bal- cerca de um km até o Passo das
É importante que a população
tazar de Oliveira Garcia com a Av. Pedras para ser atendida, tendo um procure os conselhos locais de saúPrincipal (Costa e Silva). A mora- posto de saúde há 200 metros de de de cada posto e o Conselho Disdora relatou na pré-conferência de onde reside. Não bastasse isso, ain- trital, pois atendimento próximo à
Direitos Humanos que contribuiu da corre os riscos de equipamen- residência é direito e tem sido comdurante 30 anos com o sistema de tos estragados e insuficiência de promisso de candidatos à Prefeitusaúde e hoje, com problemas para pessoal para atendimento, como a ra e à Câmara de Vereadores.

Natal com + saúde I
Unidade de Saúde convida para festa
A Unidade de Saúde Costa e
Silva, do Grupo Hospitalar Conceição, convida a todos para sua Festa de Natal, a realizar-se no dia 8 de
dezembro, sábado, no turno da
manhã. Segundo Greice Machado,
"haverá apresentações artísticas,
culturais e brincadeiras... e a chegada do Papai Noel". A unidade fica
na Rua Dante Ângelo Pilla, 373 Costa e Silva.
Inauguração em março de 1995,
a equipe busca confraternizar com
a comunidade há vários anos. Atualmente a Unidade conta com qua-

tro médicos, cinco
auxiliares de enfermagem, duas enfermeiras, assistente social, psicóloga, odontólogo, residente de
medicina de família e comunidade,
dois administrativos, estagiário de
medicina, estagiário de odontologia, dois estagiários administrativos, auxiliar de serviços gerais e vigia, que atendem a

aproximadamente oito mil pessoas
de quase duas mil famílias cadastradas.

Natal com + saúde II
Festa para as crianças na ACOPAM
Visando proporcionar um dia de
atividades de recreativas e culturais para as crianças dos programas Pra-Crescer e Bolsa Família das
comunidades do Rubem Berta e
Passo das Pedras, as Unidades de
Saúde Rubem Berta e Passo das
Pedras organizam grande festa
para o dia 14 de dezembro, das 9h
às 17h, na ACOPAM.
Segundo um dos organizadores, Osmar Strada, o evento terá o
apoio da EPTC, Ônibus Brincalhão

(SME), FASC e DMAE, assim como
a presença de personalidades do

Esporte (jogadores e atletas campeões olímpicos). Na oportunidade também serão distribuídos brinquedos, almoço e lanche para as
crianças cadastradas nos programas Pra-Crescer e Bolsa Família.
Mas o sucesso da atividade
também depende de pessoas que
se solidarizem e se disponham a
doar gêneros ou brindes em geral.
Contatos para maiores informações
e apoio: 3348.8686 ou 9622.8200
com Osmar.

Uma pesquisa feita no Brasil (pela empresa Market
Analysis para identificar o perfil do aposentado no país)
revelou que para 81% dos idosos assistir televisão é a
principal forma de entretenimento. Uma outra pesquisa
publicada na França (feita pela ONG Eurodata TV Worldwide) revela que em nove países a televisão é a principal fonte de diversão para as crianças. Os pesquisadores
compararam o tempo que meninos e meninas passam diante da TV no Brasil, Estados Unidos, Indonésia, Itália,
África do Sul, Espanha, Reino Unido, França e Alemanha. E sabe o que descobriram? Que as nossas crianças
são as que mais assistem televisão: 3 horas e 31 minutos
por dia. Para efeitos de comparação, as crianças americanas ficam 3 horas e 16 minutos e as alemãs 1 hora e
meia por dia em frente à TV.
Num país onde 97% dos lares têm um aparelho de
TV e nos canais abertos o acesso é gratuito (financiado
através da publicidade) nem poderia ser diferente. Nossas crianças cresceram com a chamada "babá eletrônica". Nossos idosos acompanharam as transformações do
último meio século através dela. O planeta ficou do tamanho da tela que está na sala de visitas, na cozinha, no
quarto. Mas entretenimento educa?
Agora em dezembro o governo brasileiro lança aquela que pretende ser a primeira rede pública do país que
quer integrar as TVs Educativas (que hoje são regionais). Ao mesmo tempo iniciam as transmissões da TV
Digital, que promete mais qualidade de imagem e interatividade com o telespectador. Diante disso, o desafio é
transformar o efêmero dos programas televisivos em algo
mais consistente, permanente e ponto de partida para a
busca do conhecimento.
Jesús Martin-Barbero, pesquisador que estuda a Comunicação na América Latina, mostra em um de seus
trabalhos que a informação que chega à casa das pessoas através de uma novela, quando ganha as ruas nas conversas do dia-a-dia, pode se constituir num espaço de
construção de saber. No Brasil estamos acostumados a
ver nas novelas temas do cotidiano que através da ficção
retornam às ruas instigando debates. Nossos avós discutiam história, geografia e política a partir das notícias do
rádio. A geração que hoje freqüenta a escola está acostumada com a linguagem frenética das imagens. Tudo
chega pronto, rápido, dinâmico. Diante deste mundo audiovisual, que tarefa difícil para o professor tornar atraente quadro, giz e livro didático. A escola é chamada a
descobrir esta outra dinâmica do aprender. É possível
transformar a informação da TV em conhecimento? Penso que sim, basta saber usá-la. O Brasil, de maneira geral, produz televisão de qualidade. O canal, acredito, é
transformar o que chega pela TV em dispositivo para o
debate e a busca de informações complementares. Em
casa e em sala de aula!
Jornalista e professora da Unisinos

CONSCIÊNCIA SOCIAL

Neste Natal, seja você o Papai Noel de alguém
Basta contatar os Correios, fones 3220.8917 / 8918 / 8468, até o dia 20 de dezembro e se responsabilizar por
atender ao pedido que alguma criança ou adolescente enviou para o bom velinho via os correios. Há uma prétriagem e presentes exorbitantes ou de mesmo destinatário são excluídos. Todas as pessoas da sociedade podem colaborar, tanto como voluntários para auxiliar na leitura e triagem das cartas, como para adotar um pedido.
Em 2006 foram recebidas 501.605 cartas, sendo que 177.549 foram respondidas e 226.934 foram adotadas.
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Fotos: André Dias - Imobiliária Planalto

Jardim Planalto
Com uma população de cerca de 8 mil pessoas, o Jardim
Planalto é uma comunidade organizada que integra o bairro
Jardim Itú, dotada de toda a infra-estrutura urbana, com residências amplas e ajardinadas.
Um espaço urbano diferente da
maioria das comunidades de
nossa região, tanto pelo melhor
poder aquisitivo, em geral, de
seus moradores, quanto pelos
serviços que ali se estabeleceram. A comunidade conta com
a linha de Táxi Lotação, é servida pela linha de ônibus Jardim
Planalto e conta com um ponto
de táxi próprio.

Mesmo não possuindo unidade de saúde, segundo a presidente da Associação Comunitária do Bairro Jardim Planalto ACOPLAN, essa não é uma demanda dos membros da comunidade, normalmente atendidos
por convênios de trabalho ou
recursos privados de saúde, e
igualmente não tem demandas
na área da educação, já que a
maioria dos estudantes é atendida por escolas privadas.
Fundada em 26 de setembro de 1992, "a ACOPLAN
tem por finalidade congregar os
moradores, no sentido de integrá-los na busca do bem-estar
Mitta Conceição

Diretora Vera, com os formandos do 3º ano Kauan, Pedro e Maríndia

social, através de iniciativas comunitárias,
colaborando com o
poder público, procurando solucionar os
problemas do bairro e
estimular o senso cívico, patriótico e moral da coletividade",
informou-nos a atual
presidente, Helena
Lauenstein.
A entidade funcionou normalmente
até 2001, quando ficou em recesso, por
falta de pessoas que
se dispusessem ao trabalho
comunitário, sendo retomada
no início deste ano, já em plena atividade, em parceria com
a Escola Estadual de Ensino
Médio Elmano Lauffer Leal,
onde a entidade realiza suas
reuniões. Conforme a presidente da ACOPLAN, neste
ano já se realizaram mutirões
de limpeza na Praça Miguel
Anibal Genta (a maior da comunidade) e na própria escola, solicitações de podas à
SMAM e melhorias na iluminação pública à SMOV, assim
como contatos com a Guarda
Municipal (Projeto Vizinhança

Segura) e Brigada Militar, especialmente quanto aos assaltos no bairro e a zona de exploração sexual infanto-juvenil
na Av. Ari Tarragô.
Moradora nova na comunidade, Helena escolheu o Jardim Planalto para viver "por ser
um bairro silencioso, residencial, bem cuidado e bonito, com
muitas árvores e áreas de lazer, longe da região central da
cidade". Além dela, compõe a
atual diretoria Maria Lúcia
Abiz, Sônia Beatriz Migliavasca Rodrigues, Vera Terezinha
Queiroz, Plínio e Regina Nitz.
Contatos com a entidade, que

está se movimentando para
conquistar uma sede social,
pelo fone 9969.7708 ou e-mail:
jp.acoplan@yahoo.com.br.
Quanto a Escola Elmano
Lauffer, atualmente com cerca de 870 dos mais de mil matriculados no início do ano, deunos uma boa notícia a diretora,
Vera Terezinha Lucho Queiroz,
"o colégio, que já oferece Ensino Médio, completo está
aguardando autorização do
Conselho Estadual de Ensino
para a implantação do Curso
Técnico Administração com
Gestão da Qualidade", previsto
para começar em 2008".
Mitta Conceição

COMUNIDADE EM DESTAQUE
Solicitamos que as pessoas que queiram
contribuir com mais informações sobre o
Jardim Planalto entrem em contato para
irmos complementando, ou discutindo,
sobre a comunidade nas próximas edições.
Para janeiro, aguardamos pedidos para
destacar outras comunidades, visando
aprofundar o entrosamento entre pessoas,
instituições e serviços, para que nossa
região - e todos os seus moradores - possa
crescer na solidariedade.

 3368.4228 | 8138.5773
jornaleixodabaltazar@gmail.com
Praça Miguel Anibal Genta, com prédios da João Scalabrini ao fundo
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Folha da Educação
DICA DE FÉRIAS

CIÊNCIA E DESPORTO

convidado a conhecer, em Imbé, o
Quem for ao litoral norte nestas férias está
Marinhos - Ceclimar. Criado em
e
cos
Centro de Estudos Costeiros, Limnológi
de extensão universitária e contribui para
1986, o Ceclimar desenvolve programas
eza. O acervo de seu museu é constinatur
pela
do
despertar o interesse e o cuida
rmizados, esqueletos de vertebrados matuído, principalmente, por animais taxide
dos. Proporciona, ainda, à comunidade,
tebra
inver
de
tras
amos
rinhos, conchas e
especialmente durante eventos fesadas
realiz
s
exposições itinerantes temporária
é composto por peças e painéis explicativos da região. O acervo paleontológico
ta, em nosso país e, especialmente, no
plane
no
vida
da
do
tivos, contando o passa
Rio Grande do Sul.
e diversidade de animais aquáticos.
Em aquários pode-se visualizar uma grand
animais marinhos e silvestres - o
de
o
litaçã
reabi
de
o
O Ceclimar possui o centr
fauna. Os animais são recolhidos
da
o
litaçã
CERAM, especialmente voltado à reabi
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Estudantes que brilham

Os Colégios Luterano da Paz e Luterano
São Paulo estão seguindo
a risca a máxima de 'men sana in corpore sano' (mente sã em corpo são).
Seus estudantes estão se dedicando a
experimentações científicas, socializadas a comunidade na Feira Multidisciplinar, que ocorreu na manhã do dia 9
de novembro no Colégio Luterano São
Paulo e no dia 10 de novembro, no Colégio Luterano da Paz. O objetivo deste
evento foi proporcionar aos alunos um
momento de aprendizagem através da
vivência de conhecimentos das diferen- Denilson, da 7ª série, com o troféu
tes áreas do saber. Coordenados pelos
professores da Educação Infantil ao Ensino Médio, os alunos apresentar
am diferentes trabalhos, tais
como: exposição de maquetes e cartazes,
demonstrações de experiências, vídeos, brincadeiras, jogos.
De outra parte, nos dias 22 a 25 de outub
ro (na ULBRA), durante a
13ª Olimpíada Internacional das Escolas
Luteranas, que reuniu 23 escolas de diversos estados e países, novam
ente os estudantes mostraram seu brilho. Stéfani Diniz, do 1º ano
do Ensino Médio do Colégio
Luterano São Paulo, foi 3º lugar na dispu
ta de xadrez. E o xadrez, nessa
escola não é apenas um excelente jogo.
É um recurso pedagógico do
Clube da Matemática, que envolve, desde
2005, estudantes da 5ª série
ao Ensino Médio, coordenado pela profe
ssora Joice da Cunha Salib.
Na 4ª copa de handebol e futsal mirim
(ULBRA), o time masculino foi
campeão e o feminino, alcançou o 3º
lugar na classificação final. Os
times masculino e feminino são treina
dos pelos professores Patrícia
Corrêa e Edmilson Juppen.


Educação e atenção com deficientes visuais
PASSO DAS PEDRAS

Estima-se que no Brasil existam 12,5 milhões
de pessoas com deficiência visual. Desses mais de
12 milhões de pessoas apenas cerca de 150 mil
são cegas completamente, segundo o IBGE - Censo 2000. A maioria das pessoas com deficiência
visual tem doenças ou seqüelas de acidentes que
diminuem sensivelmente a visão. De acordo com a
Organização Mundial da Saúde, deficientes visuais
são aquelas pessoas que tem 30% ou menos de
visão.
Nesse contexto, são bem-vindas, embora ainda
tímidas, as iniciativas que visam oportunizar aos
deficientes visuais acessos adequados ao lazer, à
cultura e a educação. Assim como é visível a pouquíssima atenção urbana as necessidades dessa
população, como podemos ver nas calçadas sem
rampa, acessos a prédios públicos e privados, nas
sinaleiras sem som, etc.
Uma iniciativa interessante, desde 2003, são as
Salas de Integração e Recursos para Deficientes Visuais (SIR Visual), na rede municipal de ensino de
Porto Alegre. O objetivo das salas é promover a integração dos alunos da rede municipal às próprias
escolas.
Conforme a coordenadora da SIR-Visual da Escola Presidente Vargas, profª Maria Helena Pires

"quando uma escola recebe um deficiente visual ou
se há uma suspeita chama a SIR Visual. E nós aplicamos a tabela Snellen, a mais importante, e uma
tabela de letras para avaliar o grau de deficiência e
encaminhamos ao oftalmologista, através do NASCA (Núcleo de Atenção Integral a Criança e Adolescente em Idade Escolar), para comprovação da deficiência. Mas na SIR Visual não se trabalha só com
cegos, nós trabalhamos com deficientes visuais".
Aluno do turno da tarde na Escola Municipal Chico Mendes, bairro Mário Quintana, David Soares Lopes, há cinco anos freqüenta a SIR Visual no turno
da manhã. "Gosto de histórias que trazem mais esperança, porque os filmes são mais científicos. Eu
também trabalho na rádio comunitária da escola, a
rádio poste como se diz, o nome é Rádio Digital D+",
conta o adolescente de 18 anos.
A professora Maria Pires disse-nos que o David
perdeu a visão com oito anos ao cair de uma árvore
e ficou em casa por quase quatro ou cinco anos, até
o Conselho Tutelar intervir e hoje ele está na escola.
"No início, o David tinha 13 anos e participava da
sala de recursos três vezes por semana quando começou a aprender o Braille, depois fomos reduzindo e agora ele vem duas vezes por semana", ressaltando que o estudante gosta de ler.

Para pensar...



“A história da educação de um filho
é a história do feitiço pelo qual os
pais e mães vão enredando seus
filhos nas malhas dos seus desejos.
Pode até ser que tenham, pendurado
na parede, o texto do Khalil Gibran,
em que ele diz que 'nossos filhos não
são nossos filhos. Os pais são o arco
que dispara a flecha. Nossos filhos
são a flecha.' Eu já corrigi o erro do
Khalil Gibran, que muito amo. Porque
uma flecha, ainda que erre o alvo, vai
sempre na direção do alvo. Nossos
filhos são flechas que, uma vez
disparadas, se transformam em aves
que voam para onde querem - para
destinos com que seus pais nunca
sonharam ou mesmo odiaram.”



– Rubem Alves –
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ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA

Atendimento a crianças
e adolescentes de rua
Crianças e adolescentes
nas ruas, desacompanhados de
pais ou responsáveis, e fazendo da rua um espaço de moradia e trabalho é algo que preocupa a todos que têm um mínimo de compromisso social.
E, há muitos anos, vem recebendo a atenção da sociedade
civil organizada, da prefeitura
de nossa cidade, através de
programas e projetos diversos.
No dia 6 de novembro último, na reunião mensal da Rede
de Proteção à Criança e ao
Adolescente Eixo-Baltazar, foi
apresentado um novo programa, que vem atender uma antiga reivindicação de educadores e técnicos ligados ao atendimento de crianças e adolescentes em situação de rua, qual
seja, a das abordagens serem
feitas por pessoas preparadas
e em todas as regiões da cidade, não apenas no centro.
O novo programa, denominado Ação Rua, objetiva o resgate dos vínculos familiares e
sociais, e a inserção de crianças e adolescentes em espaços protetivos. Nas regiões
Nordeste e Eixo-Baltazar é
desenvolvido pelo Círculo de
Pais e Mestres da Creche Tia
Gessi, em parceria com a
FASC - Fundação de Assistência Social e Cidadania, da
prefeitura.
No trabalho, a equipe formada por sete pessoas, busca
observar o contexto da rua, criar estratégias de abordagens,

REGIÃO METROPOLITANA I

Pesquisa revela perfil de
crianças em situação de rua
Concluído em setembro de 2004, o estudo Perfil e Mundo
das Crianças e Adolescentes em Situação de Rua da Grande
Porto Alegre recenseou e conheceu os modos de vida e as
representações de mundo social da população infanto-juvenil
em situação de rua nesses municípios. Foi executado pelo Laboratório de Observação Social (Labors), órgão vinculado ao
Instituto de Filosofia e Ciências Humanas (IFCH) da Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS). Foram identificadas 825 crianças e adolescentes nas ruas dos sete municípios (0,1% do universo de pessoas que estão na faixa etária de
zero a 18 anos), 75,5% delas volta para casa todas as noites,
afirmando que não se consideram meninos ou meninas de rua.
73,4%. 71,3% vão às ruas para trabalhar e esmolar, sendo que
50,3% entrou nessa situação entre os sete e os 11 anos. 61,3%
vai à escola diariamente. A pesquisa levantou vários perfis,
mostrando uma realidade muito complexa e ligada à geração
do ganho diário para ajudar a família.

visando à instituição de vínculos com crianças e adolescentes, bem como, num passo seguinte, com suas famílias de
origem e outros serviços que
os atendam, como escola, pos-

Rua atendeu diretamente 84
crianças e adolescentes diferentes entre maio, mês do início do trabalho, e setembro
deste ano. Dessas crianças e
adolescentes, 35 estão em

to de saúde ou entidade de assistência social.
Com uma média de 92
abordagens ao mês, o Ação

acompanhamento pela equipe.
Nas discussões que se seguiram a apresentação da
equipe, foi salientada a importância de não se dar esmola
ou qualquer dinheiro a crianças e adolescentes nas ruas,
visto que isso reforça sua estada nesses locais. Por outro
lado, ressaltou-se a necessidade de maior interação com
comerciantes e lideranças
populares no sentido de não
se buscar resolver o problema das crianças pedindo na
base da violência, como às
vezes tem ocorrido.
Integram a equipe do Ação
Rua - Núcleo CPM Tia Gessi: Maria Gessi Prestes Souto, dirigente do CPM Tia Gessi; Jacqueline Volino, coordenadora; Adriano Santos e
Graziela Matias, técnicos; Anderson Fogo, Cléo Teixeira,
Denise Soares e Olga Alves,
educadores.

SOLICITAÇÃO DE ABORDAGENS
Fone: 3221.2024
De segunda a sexta-feira, das 7h às 24h;
sábados, domingos e feriados, das 7h às 19h.
Nos demais horários, contatar com o Plantão
do Conselho Tutelar pelo fone: 3226.5788.

REGIÃO METROPOLITANA II

Parceria entre municípios
Conforme histórico expresso no site da prefeitura (http://
www2.portoalegre.rs.gov.br/rededeprotecao/default.php), a
elaboração de um projeto de atendimento metropolitano às crianças e adolescentes em situação de rua começou em outubro de
2001 em uma reunião promovida por Porto Alegre, que convidou os municípios integrantes da Associação de Municípios
da Grande Porto Alegre (Granpal). Alvorada, Cachoeirinha,
Canoas, Esteio, Gravataí e Viamão aderiram à proposta de discutir a situação da criança e do adolescente que estão na rua e
de verificar uma possível parceria de captação de recursos
junto ao Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e
Social - BNDES.
Os trabalhos começaram com a discussão sobre a realidade das políticas de atendimento dos municípios e os recursos
oferecidos para concretizar as medidas de proteção e promoção. Durante oito meses, foram realizados onze encontros para
definições dos projetos e discussões nos conselhos municipais de Assistência Social e dos Direitos da Criança e do Adolescente. Na primeira versão do projeto, cada município apresentava sua proposta individual.
Uma supervisão da equipe técnica do BNDES, em julho de
2002, apontou a necessidade de o projeto mostrar mais claramente a integração entre os municípios. Sugeriram um projeto
único, no qual os municípios estabelecessem uma metodologia
de trabalho que favorecesse a concepção de rede metropolitana.
Entre agosto e setembro de 2002, os governos municipais
realizaram audiências públicas com a participação de representantes do BNDES, onde foram divulgadas e discutidas com
a sociedade as propostas que estavam sendo encaminhadas. O
que foi inicialmente uma tentativa de integração a partir de um
objetivo comum - construir um projeto metropolitano para buscar recursos junto ao BNDES - avançou para a construção de
uma integração no trabalho cotidiano.
A concepção deste projeto foi alcançada após calorosos
debates em inúmeros encontros da equipe responsável pela
sua elaboração. O motivo do desenvolvimento do trabalho integrado foi a busca de um atendimento articulado de crianças
e adolescentes em situação de rua.

Fórum Metropolitano
Entre 2000 e 2001, o Departamento de Assistência Social
do Governo do Estado e os municípios da Granpal já haviam
se reunido para discutir o assunto, formando o Fórum Metropolitano. Esse fórum teve o objetivo de elaborar encaminhamentos que viabilizassem a acolhida dos jovens em situação de
rua na sua cidade de origem, o que fortaleceu as políticas de
atendimento em alguns desses municípios.
Acredita-se que esse Fórum, hoje inoperante, tenha sido o
primeiro na integração de municípios para o desenvolvimento
de políticas para a infância e a juventude.
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BARÃO DO CAHY/PASSO DA MANGUEIRA

Comunidade conquista melhoria em praça
Fotos de Mitta Conceição

No dia 23 de novembro, as
comunidades Barão do Cahy e
Passo da Mangueira realizaram
ato festivo, com direito a Banda Marcial, benção especial e
muitos discursos políticos, para
receber oficialmente a nova iluminação da Praça Onze de Dezembro. A obra integra o Projeto Praças, da Secretaria Municipal de Obras e Viação
(Smov), que prevê a substituição de postes de iluminação em
116 praças da cidade. Não sabemos quantas, nem quais, de
nossa região.
A obra resultou em substituição de quatro postes de madeira por postes de aço com
oito metros de altura, além da
instalação de dois postes de concreto com dez metros de altura. A Praça recebeu ainda 16
novas luminárias com lâmpadas
de vapor metálico de 150 wat-

Mariza, ao centro, com camiseta promocional de campanha com a
depredação de luminárias e outras integrantes do movimento

ts e quatro projetores com lâmpadas de 250 watts.
Destacamos a mobilização
de parte dos moradores através
do Movimento Contra Violência
dos Bairros Barão do Cahy e
Passo da Mangueira, na busca

Banda Marcial encantou aos presentes e quer continuar encantando
muitas outras gerações

do direito a sua segurança e a
uma infra-estrutura urbana mais
adequada. Representante do
movimento, Mariza Waschburger, disse aos presentes que a
conquista foi coletiva e fez questão de chamar os demais integrantes da organização para
também receber os cumprimentos das pessoas presentes.
A Escola Itamaratí aproveitou a ocasião para pedir apoio à
prefeitura para a manutenção e
melhoria de sua Banda Marcial, que abrilhantou o evento. Representantes das associações de
moradores locais, Barão do
Cahy e Passo da Mangueira,
também se manifestaram e pediram apoio aos presentes para
manterem a praça, denunciando quem faz mau uso. Atitude
também reforçada nas falas do
prefeito, José Fogaça, do secretário da Smov, Maurício Dziedricki, e do senador Sérgio Zambiazi, presentes na festividade.

COMUNICAÇÃO SOCIAL

Associação cria Rádio 87.9 FM
Boa notícia! A comunidade
e a Associação Comunitária dos
Moradores do Conjunto Residencial Rubem Berta –
AMORB comemoraram a
inauguração da sua rádio comunitária COHAB – Rubem Berta 87.9 FM, na manhã do dia 9/

11, em grande estilo. Segundo
o presidente da entidade, Paulo Cesar Santos da Silva, mais
conhecido como Paulinho Rubem Berta, “a rádio vai gerar
apoio e cultura para o bairro e
comunidades vizinhas. Pretendemos que seja um instrumen-

to, que dará condições à comunidade ter um canal de comunicação inteiramente dedicado
a ela, abrindo oportunidade
para divulgação de nossas idéias e busca de nossos direitos”.
Contatos com a 87.9 FM pelo
fone 3390.7063.

ALEXANDRE KIELING

Brocante, vende-se usados
A descartabilidade é uma das conseqüências do capitalismo moderno que tem merecido espaço nas reflexões
e debates. Tanto no que diz respeito aos processos de
empregabilidade quanto no consumo exagerado, no lixo e
nos sentidos de valor. O que importa é o novo. No sistema planetário regido pelo mercado o sucesso econômico
tem uma relação de interdependência entre consumo e
descartabilidade. Nos países ricos, em razão do padrão
médio de renda, a renovação de modelos é freqüente.
Em países como o Brasil quem pode também renova, mesmo que usando crédito de longo prazo. Muitos, até entre
as nações ricas, não tem acesso a estes bens. Além disso, há a questão do que fazer com o velho. A palavra que
tenta responder essa demanda é reciclagem que na França
pode ser chamada de brocante.
Um comércio de objetos e curiosidades a preços baixos. É o famoso mercado das pulgas de Paris, as feiras de
usados e antiguidades hoje comuns em toda a parte. É o
nosso Brique da Redenção em Porto Alegre, os sebos do
centro ou os brechós da Cidade Baixa.
O mercado de usados não é uma novidade. O sentido
de reaproveitar se fortaleceu após a escassez da segunda
guerra mundial com a motivação de superar o período do
não ter pelo de preservar e reinventar. Virou um conceito
de compreensão do mundo em oposição ao consumismo.
Hoje a brocante é uma tradição no velho continente.
Na França faz parte da vida cultural e social do país.
Todo ano, em cada cidade, em cada bairro das grandes
cidades, há as feiras de usados disputadíssimas. Vendese de tudo. Das tradicionais antiguidades, que servem
aos colecionadores, às roupas, sapatos, livros, bicicletas,
patins e CDs de jogos de videogame, caros nas lojas de
novos. E aqui a perspectiva que, imagino, nos deve ocupar. Nas brocantes francesas se vende objetos comprados ainda este ano mas que no mercado de novos já estão superados por um modelo mais recente. No caso do
videogame a criança que tem acesso aos lançamentos
vai para as feiras vender o antigo a um preço acessível à
outra criança. Uma versão de um CD de Play Station 2
que novo custa 60 euros (162 reais) pode ser adquirido
por cinco euros (13,5 reais). Bolas de gude que custam
50 centavos de euros caem para 1 centavo. E vale a
pechincha, um ritual neste mercado. Bons casacos, sapatos de grife, às vezes praticamente sem uso, podem
ser adquiridos com as mesmas relações de preços. Ou
seja, além do sentido de reciclagem há um novo ciclo de
circulação do bem.
Talvez um novo estágio do sistema capitalista, mas
um estágio que reage a descartabilidade e oferece nova
oportunidade de acesso, de aquisição. Mais que isso, resgata o conceito de utilidade e de uso do bem. Uma saída
à francesa que valeria imitar.
Jornalista e professor da Unisinos

NÃO DÊ ESMOLA! PESSOAS MERECEM DIGNIDADE E NÃO PENA!
Contribua com uma entidade social próxima de sua residência e/ou da qual você tenha informações confiáveis.
Caso você não conheça nenhuma, informe-se junto ao assistente social, diretor de escola ou outro profissional.
Afinal, não fazer nada é omissão. Mas esmola mantém a pessoa na rua.
Quando ela cresce ninguém quer ajudar e, às vezes, ainda chamam o segurança ou a polícia
para aquele que até poucos anos atrás se dava uma moeda.
NATAL É MOMENTO DE SOLIDARIEDADE E DE PROMOÇÃO DA DIGNIDADE. PENSE NISSO.
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Crianças de Rua
Veja o que está
sendo feito em
nossa região
na página 6.

ACOPAM
Abertura da temporada
de piscinas: 01/12/2007
Informações : 3367.0353
de terça à sábado (horário comercial)
Av. Gamal Abdel Nasser, 562 - Pq. dos Maias

Abuso e Exploração
Sexual de Crianças
e Adolescente:
É CRIME.
Solidarize-se,
ligando anônima
e gratuitamente,
para o DISQUE 100

